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ZIMNÍ POHÁDKOVÁ SEZÓNA (ZiPS)
pokračuje i po Novém roce VŽDY v neděli v 15.00
v Kulturním domě v Klubovně Monroe
7. 1. 2018
PLECHOVÉ POHÁDKY

14. 1. 2018
JAK JAROMIL KE ŠTĚSTÍ PŘIŠEL

21. 1. 2018
O ZVĚDAVÉM SLŮNĚTI

28. 1. 2018
DRAČÍ POHÁDKY
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Úvodní slovo redakční rady
Vážení čtenáři,
velmi mě těší, že se i v novém roce setkáváme u Kulturního kalendáře. Dovolte mi, popřát
vám do roku 2018 jen to dobré. Aby váš život naplnila radost, aby se sny staly skutečností
a vše zlé zůstalo nepoznáno.
Za kolektiv redakční rady
Naďa Burianová

Jubilanti v lednu 2018
Zdeněk Hejzlar
Jarmila Procházková
Dimitrios Papas
Marie Čepelková

Jaroslav Erban
Zdeňka Vytlačilová
Eva Hamplová

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

Slavnostní vítání občánků
V pátek 19. 1. 2018 od 10:00 hodin se
uskuteční na radnici Městského úřadu
v Hodkovicích nad Mohelkou slavnostní
vítání občánků našeho města.

Přivítány budou tyto děti:

„Zrodil se člověk :
hebounký aksamit, medový květ.
Zrodil se člověk.
A objevuje pozemský náš svět.“

Nikola Kaušková, Veronika Baginová, Mikuláš Šírek, Jáchym Korček,
Filip Renger, Vít Kraus
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: Přemek Burian.
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.
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Vážení spoluobčané,
rozloučili jsme se s rokem 2017 a pomalu se seznamujeme s tím dalším v řadě.
Přeji nám všem, aby byl rok 2018 rokem splněných snů a přání,
abychom měli dost sil a vůle k dobrému a šťastnému životu.
Přeji Vám vše dobré v roce 2018.
S úctou Markéta Khauerová – starostka města

Hodkovická výročí v roce 2018.
V letošním roce si můžeme připomenout několik kulatých výročí v souvislosti s Hodkovicemi.
240 let Hodkovice navštívil císař Josef II.; podal zde návrh na stavbu pevnosti (kvůli „nedostatku“
vody však nebyla nikdy postavena)
225 let v Hodkovicích byl ustaven magistrát; prvním purkmistrem byl zvolen Joachim Brosche
200 let začala stavba kaple a kapliček na Kalvárii
180 let panství Český Dub i s Hodkovicemi získává kníže Kamil Rohan
130 let otevření koupaliště pod Horkou
115 let návštěva arcivévody Reinera při příležitosti inspekční cesty důstojníků štábu domobrany
100 let ukončení I. světové války
80 let první odhalení pomníku T. G. Masaryka
50 let třetí odhalení pomníku T. G. Masaryka
František Nejedlo
Spolek rodáků a přátel Hodkovic

Ceník inzerce v KK platný od 1. 1. 2013
Ceny inzerce
ZÁKLAD
3 po sobě jdoucí
vydání, sleva 10 %
6 po sobě jdoucích
vydání, sleva 15 %
11 celý rok, sleva 30 %

A5 CELÁ
500 Kč
450 Kč

A5 1/2
300 Kč
270 Kč

A5 1/4
200 Kč
180 Kč

A5 1/8
100 Kč
90 Kč

BAREVNÁ
1 500 Kč
1 350 Kč

425 Kč

255 Kč

170 Kč

85 Kč

1 275 Kč

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.
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Povinnosti držitele psů
Správný vztah ke zvířatům znamená kromě radosti také starosti, povinnosti a péči. Řešení
vztahu majitelů zvířat a ostatních osob pohybujících se na ulici je ve vzájemné toleranci.
Každý si může pořídit a vlastnit psa libovolného plemene a v libovolném počtu, ovšem
jen za podmínky dodržování občanského zákoníku, veterinárních, zdravotních předpisů a zákona o místních poplatcích. Plátce poplatku má
ohlašovací povinnost u správce poplatku do 15
dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má
za následek vznik povinnosti platit poplatek.
Do 15 dnů je poplatník rovněž povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši
poplatku.
Každý držitel má povinnost svého psa přihlásit k místnímu poplatku za psa. Poplatek
platí držitel za psa vždy do 31. března příslušného roku. V našem případě je možno poplatek uhradit v pokladně na MěÚ Hodkovice nad
Mohelkou, nebo na účet 0984945399/0800
a variabilní symbol 1341.
Na veřejném prostranství má povinnost
držitel psa vést na vodítku tak, jak mu to ukládá Obecně závazná vyhláška města Hodkovice
nad Mohelkou č. 2/2011 o zabezpečení veřejného pořádku a čistoty a o stanovení pravidel
pohybu psů na veřejném prostranství. Držitel
psa musí zabránit tomu, aby pes obtěžoval jiné

osoby či zvířata. Zákaz vstupu psů platí pro
dětská hřiště a pískoviště. Volné pobíhání psů
není v zastavěné části města povoleno. Pokud
se pes vzdálí od držitele natolik, že ho není
schopen ovládat, může být taková situace posouzena jako porušení obecně závazné vyhlášky města s pokutou do 100 000,- Kč, nebo jako
únik zvířete a porušení povinnosti podle § 13
odst. 1 Zákona na ochranu zvířat proti týrání
(č. 246/1992 Sb.), tj. učinit opatření proti úniku
zvířete.
Povinné očkování proti vzteklině musí držitel psa zajistit v šesti měsících věku psa, poté
opakovaně vždy po uplynutí jednoho roku.
Častým důvodem sporů mezi „pejskaři“
a ostatní veřejností je čistota veřejného prostranství. Z vlastní zkušenosti musíme potvrdit, že pro část „pejskařů“ bohužel stále není
samozřejmostí uklízet po svém psovi.
Při pokousání psem je dobré nepodcenit
situaci a získat doklad o očkování psa proti
vzteklině. Každý držitel psa má povinnost zajistit neprodleně veterinární vyšetření v případě,
že došlo k poranění člověka.

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Pozvánka na jednání ZM
1. veřejné zasedání zastupitelstva města Hodkovice nad Mohelkou
se koná 24. 1. 2018 od 18 hodin
v obřadní síni MěÚ Hodkovice nad Mohelkou.
Těšíme se na Vaši účast
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Městský úřad informuje
Informace ze 20. zasedání rady města 22. 11. 2017
- R
 ada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o právu k provedení stavby OLP/3952/2017. Předmětem Smlouvy je vymezení oprávnění města Hodkovice nad Mohelkou zřídit stavbu „Rekonstrukce lávky U Buriánků přes Mohelku v Hodkovicích nad Mohelkou“, vstupovat a vjíždět na
pozemek p.č. 1057/1 (ostatní plocha) způsob využití silnice, ev.č. III/27813 v k.ú. Hodkovice
nad Mohelkou v majetku Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 46001 Liberec,
IČ: 70891508.
- Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o právu k provedení stavby OLP/3953/2017. Předmětem Smlouvy je vymezení oprávnění města Hodkovice nad Mohelkou zřídit stavbu „Rekonstrukce mostu Rychnovská přes Mohelku v Hodkovicích nad Mohelkou“, vstupovat a vjíždět
na pozemek p.č. 1036 (ostatní plocha) způsob využití silnice, ev.č. III/27813 v k.ú. Hodkovice
nad Mohelkou v majetku Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 46001 Liberec,
IČ: 70891508.
- Rada města souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 26. 10. 2017 za
účelem instalace LAPOLU o větší velikosti a s tím souvisejících víceprací a materiálu s Tomášem
Linhartem, Na Mlýnku 679, 460 01, Liberec - Liberec XII-Staré Pavlovice, IČ: 15650308.
- Rada města souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – Fond ochrany vod, program vodohospodářských akcí č. OLP/3693/2016
„Projektová dokumentace centrální kanalizace a ČOV Jílové“ za účelem prodloužení termínu
ukončení realizace akce a termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu s Libereckým krajem, U Jezu 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 46001 Liberec, IČ: 70891508.
- Rada města souhlasí s žádost o pronájem pozemku p.č. p.č. 1886 (vodní plocha) o celkové výměře
550 m2 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou, kterou podal pan M., bytem, Hodkovice nad Mohelkou.
- Rada města vzala na vědomí Protokol o kontrole č.j.: KULK 80329/2017 provedených opatření
uvedených v příloze žádosti o poskytnutí dotace z Lesnického fondu Libereckého kraje. Kontrolu
provedl pracovník odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje.
- Rada města vzala na vědomí informaci o stavu pohledávek za nájem a služby spojené s užíváním městských bytů dle aktualizace zpracované ke dni 31. 10. 2017. Stav dluhů činí ke dni
aktualizace 139.703,-Kč. Rada města požaduje nadále se zabývat vymáháním dlužných částek.
- Rada města souhlasí s výpovědí Režimu předávání datových souborů k automatizovanému podání poštovních poukázek B. Službu již město nevyužívá.
- Rada města projednala škodní událost úrazu na městském chodníku, která se stala dne
16. 11. 2016 paní M., bytem Hodkovice nad Mohelkou a vyjádření KVB advokátní kanceláře
s.r.o., Teplého 2786, Pardubice ve věci možné odpovědnosti města za úraz. K úrazu nedošlo zaviněním města a město neuznává nárok poškozené.
- Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene na p.č 1946 ( ostatní plocha ) o výměře 840 m2 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou. Jedná se o zřízení věcného břemene ve prospěch
paní M., bytem Radimovice ze účelem umístění vodoměrné šachty a části vodovodní přípojky.
Věcné břemeno se zřizuje jako úplatné ve výši 1.000,-Kč + DPH. RM předává věc k rozhodnutí
zastupitelstvu města.
- Rada města projednala žádost o konzultaci postupu při možnosti chovu domácích zvířat v DPS
Hodkovice nad Mohelkou, kterou předložila Mgr. Martina Jakab Hendrychová. Rada města pověřuje Mgr. Martinu Jakab Hendrychovou přípravou aktualizace domovního řádu v souladu se
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zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a nastavení pravidel pro
pobyt domácích zvířat v DPS.
- Rada města souhlasí s žádostí o pronájem bytu v Pražské 179, Hodkovice nad Mohelkou, kterou
předložil pan R., bytem Hodkovice nad Mohelkou.

Informace ze 21. zasedání rady města 6. 12. 2017

- R
 ada města souhlasí s uzavřením Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne
19. 4. 2012 ze účelem změny obsahu ceny nájmu a ceny nájemného s Medimal s.r.o., Libštát 10,
512 03 Libštát, IČ: 288 15 963.
- Rada města souhlasí s uzavřením Dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne
1. 2. 1995 ze účelem změny obsahu ceny nájmu a ceny nájemného s MUDr. Jitkou Dokovičovou, Štefanikovo nám. 1135/9, 460 01 Liberec, IČ: 491 08 565.
- Rada města souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání za účelem změny ceny nájemného s Ordinací praktického lékaře Hodkovice nad Mohelkou s.r.o., Liberecká 19, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, IČ: 05955939.
- Rada města souhlasí s uzavřením Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu bytových prostor ze dne
4. 1. 1999 ze účelem změny ceny nájemného s panem Františkem Vytlačilem, Liberecká 19,
463 42 Hodkovice nad Mohelkou.
- Rada města souhlasí s uzavřením Dodatku č. 17 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze
dne 1. 4. 1995 ze účelem změny ceny nájmu s paní Ivetou Hykovou, Podlesí 600, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, IČ 615 29 877.
- Rada města projednala a žádost o prodej pozemku města p.č. 1730/5 (ostatní plocha) o výměře
28 m2 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou. Žádost podal pan H., bytem Hodkovice nad Mohelkou.
ZM schválilo tento prodej usnesením č. 12/2000 dne 12. 4. 2000 a na prodej byla uzavřena
smlouva o budoucí kupní smlouvě. Rada města požaduje doložení dokladu o uhrazení zálohy
kupní ceny.
- Rada města projednala žádost AUTOKLUBU ČESKÁ LÍPA v AČR se sídlem č.p. 200, 470 01
Sosnová, IČ 62486331 o povolení závodu Rally Bohemia 2018, konkrétně o souhlas s uzavírkou silnice III. třídy (Rychnov u Jablonce - Hodkovice nad Mohelkou – Radoňovice), souhlas
s vydáním rozhodnutí zvláštního užívání a uzavírky místní komunikace a souhlas s objízdnou trasou, a to dne 30. 6. 2018 v době od 9.00 do 19.00 hod.
- Rada města s výše uvedenou žádostí souhlasí a požaduje zajistit řádnou pořadatelskou službu,
dodržovat pořádek při závodu a po jeho skončení a zajistit závěrečný úklid, zajistit včasnou
informovanost místních obyvatel a podnikatelů o pořádání závodu, dodržovat veškeré bezpečnostní podmínky a předpisy a umožnit vjezd trvale bydlícím obyvatelům Hodkovic nad
Mohelkou do neuzavřené zóny.
- Rada města projednala usnesení Okresního soudu v Liberci č.j. 9 P 164/2013-165, kterým
bylo Město Hodkovice nad Mohelkou ustanoveno opatrovníkem pana Romana Grajcara, nar.
20. 12. 1994, omezeného ve svéprávnosti, bytem Domov a centrum aktivity, Liberecká 451,
Hodkovice nad Mohelkou a určuje opatrovníkem ve smyslu tohoto usnesení Okresního soudu
v Liberci paní Ladislavu Bolardovou, úřednici Městského úřadu v Hodkovicích nad Mohelkou,
a to od nabytí právní moci rozsudku.
- Rada města schválila Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby v Hodkovicích nad
Mohelkou ve znění podle návrhu předloženého Mgr. Martinou Jakab Hendrychovou s účinností od 1. 1. 2018.
Pokračování na straně 8
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- R
 ada města schválila Organizační řád Pečovatelské služby Hodkovice nad Mohelkou ve znění
podle návrhu předloženého Mgr. Martinou Jakab Hendrychovou s účinností od 1. 1. 2018.
- Rada města schválila žádost Horolezeckého oddílu č. 138, Hodkovice nad Mohelkou o svolení
osazení dřevěného křesťanského kříže na Raubířské skály.
- Rada města vzala na vědomí Protokol o kontrole výkonu přenesené působnosti v oblasti vedení matričních knih a sbírek listin a dalších činností spojených s matriční agendou. Kontrolu
provedli pracovníci Magistrátu města Liberec, odboru správního a živnostenského – oddělení
matriky. Při kontrole nebyly zjištěny závady nebo nedostatky.
- Rada města vzala na vědomí odpověď Kooperativy pojišťovny, a.s. k oznámení škodné události
úhrady odvodu ve výši 240.288,33 Kč, která vznikla městu za porušení Podmínek poskytnutí
dotace na projekt CZ.1.02/3.2.00/13.20902 Zateplení MŠ v Hodkovicích nad Mohelkou. Rada
města předává věc k rozhodnutí zastupitelstvu města.
- Rada města vzala na vědomí hlášení o zvýšení počtu přihlášených osob k trvalému pobytu
v rámci evidence obyvatel v Hodkovicích nad Mohelkou.
- Rada města vzala na vědomí předžalobní výzvu ve věci Evy Hoffmannové týkající se poplatku
za pevnou linku v DPS. Rada města předává věc k rozhodnutí zastupitelstvu města.
- Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Lesnického fondu
Libereckého kraje č. OLP/3534/2017. Finanční prostředky použije město výhradně v souladu
s účelem projektu. Poskytovatel poskytne dotaci ve výši 16 6000,-Kč.
- Rada města projednala žádost o promítání informačního spotu o délce 20s před projekcí pro veřejnost v městskému kině v Hodkovicích nad Mohelkou od ledna 2018 do prosince
2018. Žádost podalo Centrum Kašpar, z. s., Kašparova 73, Liberec XXV-Vesec, 463 12 Liberec,
IČ: 26994445. Rada města požaduje předložení informačního spotu.
- Rada města schválila Zprávu o činnosti příspěvkové organizace TS a BH Hodkovice za období
4. čtvrtletí 2017.
- Rada města na své 20. schůzi projednala a vzala na vědomí hodnocení činnosti mateřské
školy za období červen až prosinec 2017.
- Rada města schválila navržené termíny zasedání rady města a zastupitelstva města v 1. pololetí 2018.
- Rada města vzala na vědomí rezignaci paní Nadi Buriánové na funkci člena Dotační komise.
- Rada města souhlasí s uzavřením podnájemních smluv mezi společností KáDéČko Bar & Grill
s.r.o., Sokolská 412, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, IČ: 05634466 a ZO OS KOVO Monroe
Hodkovice nad Mohelkou, Rodinným klubem Motýlek, z.s. a SK Hodkovice nad Mohelkou.

Informace z 8. zasedání zastupitelstva města 13. 12. 2017
- Z astupitelstvo města vzalo na vědomí informace starostky města ve věci podané petice obyvatel
obce Hodkovice nad Mohelkou, část Jílové. Zastupitelstvo města pověřuje starostku města a pana
Antonína Samka jednáním se společností ČEPS, které se uskuteční v lednu 2018 a krajským úřadem Libereckého kraje s odborem územního plánování. Zastupitelstvo města souhlasí s výdaji
města za právní služby ve věci petice.
- Zastupitelstvo města schválilo na základě předloženého návrhu rozpočet města na rok 2018.
Celkové příjmy jsou plánovány v objemu 48.996.467,00 Kč, celkové výdaje jsou plánovány ve výši
85.396.467,00 Kč a financování ve výši 36.400.000,00 Kč. Rozpočet města pro rok 2018 je navrhován s ohledem na financování jako schodkový. Zastupitelstvo města zároveň schvaluje na rok
2018 sociální fond ve výši 360.000,00 Kč.
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- Z astupitelstvo města pověřilo radu města provádět nutná rozpočtová opatření v rozsahu do
200.000,00 Kč v době od schválení posledního rozpočtového opatření do konce roku 2017. Jedná
se např. o havárie nebo jiné nutné nepředvídatelné výdaje a rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů. Rada města může pověřit starostku města
v době mezi jednotlivými zasedáními rady města nebo v době, kdy není možné operativně svolat
zasedání rady města, provádět rozpočtová opatření do 100.000,00 Kč. Zastupitelstvo města pověřuje vedoucí odboru ekonomiky a správy majetku MěÚ provádět nutné přesuny v rámci jednotlivých účtů schváleného rozpočtu města po odsouhlasení vedoucími jednotlivých organizací
města, a to z důvodu dodržení rozpočtové kázně.
- Zastupitelstvo města po projednání schválilo rozpočtové opatření č. 7/2017. Příjmy před rozpočtovou změnou byly 49.774.383,00 Kč, výdaje před rozpočtovou změnou byly 70.447.383,00 Kč
a financování před rozpočtovou změnou bylo 20.673.000,00 Kč. Příjmy v rozpočtové změně jsou
26.256.773,00 Kč, výdaje v rozpočtové změně jsou 3.849.330,20 Kč a změna financování v rozpočtové změně je -22.407.442,80 Kč. Příjmy po této rozpočtové změně budou 76.031.156,00 Kč,
výdaje po rozpočtové změně budou 74.296.713,20 Kč a financování po rozpočtové změně bude
1.734.442,80 Kč. Tabulka s upřesněním jednotlivých položek je součástí materiálů.
- Zastupitelstvo města schválilo návrh Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci. Předmětem smlouvy je poskytnutí finanční výpomoci TECHNICKÝM SLUŽBÁM HODKOVICE, Liberecká 6, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou na krytí výdajů investiční akce – Rozšíření odděleného
sběru odpadu v Hodkovicích – nákup čelního nakladače VOP CZ Dapper 5000 a 3 ks velkoobjemových nádob Ratepo VOK 5 MULTICAR.
- Zastupitelstvo města schválilo žádost o prodej pozemku města p.č. 353/2 (zahrada) o výměře
149 m2 v k.ú. Záskalí, kterou podal pan P., bytem Kralupy nad Vltavou.Prodejní cena je stanovena
na 50,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem.
- Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité
věci č. 8779/ULB/2017, kterou se převádí ideální spoluvlastnický podíl o velikosti ¾ vzhledem
k celku pozemku: parcela č. 274/2 o výměře 56 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělený
z pozemku parcely č. 274 na základě Geometrického plánu č. 321-90/2006 ze dne 11. 5. 2006,
zapsaný v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Liberec, na LV 365 pro katastrální území Záskalí, obec Hodkovice nad Mohelkou, z vlastnictví
státu do vlastnictví města Hodkovice nad Mohelkou.
- Zastupitelstvo města projednalo nařízení vlády č. 318/2017 o výši odměn členů zastupitelstev
územních samosprávných celků, které upravuje podmínky poskytování měsíčních odměn podle
přílohy výše uvedeného nařízení, a to s účinností od 1.01.2018. Zastupitelstvo města stanovuje
výši měsíční odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva města v následujících
částkách: člen zastupitelstva bez dalších funkcí: 540,-Kč, člen rady: 2.020,- Kč, předseda výboru:
1.540,-Kč, člen výboru: 1.040,-Kč
- Zastupitelstvo města schválilo návrh rozhodnutí o dalším postupu pořizování nového územního
plánu Hodkovice nad Mohelkou.
- Zastupitelstvo města schválilo Statut Sociálního fondu Městského úřadu v Hodkovicích nad
Mohelkou podle předloženého materiálu, a to s účinností od 1. 1. 2018. Tento Statut nahrazuje
dosud platný, který byl schválen s platností od 1. 7. 2014.
- Zastupitelstvo města schválilo návrh smlouvy OLP/4059/2017 o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na období roku 2018, kterou předložil Liberecký kraj, U Jezu
642/2a, 461 80 Liberec 2, IČ: 70891508. Město se zavazuje zaplatit na zajištění dopravní obslužnosti nadstandardním rozsahem spojení částku ve výši 30.000,-Kč za kalendářní rok.
Pokračování na straně 10
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- Z astupitelstvo města odložilo na příští jednání zastupitelstva města žádost o ponížení či prominutí úroků ve věci dlužného nájemného, kterou předložila paní Angelika Steinerová, Kokonínská 1716/15, 466 01 Jablonec nad Nisou.
- Zastupitelstvo města schválilo navržené termíny jednání Zastupitelstva města pro 1. pololetí
2018 dle předloženého plánu.
- Zastupitelstvo města odložilo rozhodnutí o vybudování tréninkové fotbalové plochy o rozměrech 90 x 45 m a oplocení dle přiloženého nákresu a požadavku SK.
- Zastupitelstvo města po projednání odpovědi Kooperativy pojišťovny, a.s. k oznámení škodné
události úhrady odvodu ve výši 240.288,33 Kč, která vznikla městu za porušení Podmínek poskytnutí dotace na projekt CZ.1.02/3.2.00/13.20902 Zateplení MŠ v Hodkovicích nad Mohelkou
uplatňuje nárok na náhradu škody z důvodu konkrétního pochybení a určuje odpovědným
zastupitelem starostku města paní Markétu Khauerovou.
- Zastupitelstvo města schválilo odmítnutí předžalobní výzvy k vrácení „bezdůvodného obohacení“, které spočívá v pravidelném účtování poplatku na pevnou linku. Předžalobní výzvu zaslala
za klientku, paní H., bytem Hodkovice nad Mohelkou advokátní kancelář STANĚK & STAŇKOVÁ, Komenského 21a, Jablonec nad Nisou.
- Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zápis ze 4. schůze finančního výboru.
- Zastupitelstvo města schválilo změnu sportovního povrchu ve sportovní hale, sportovní podlaha
bude celoodpružená s dřevěnou palubovkou.

Informace ze 22. zasedání rady města 20. 12. 2017
- R
 ada města pověřila starostku města v době mezi jednotlivými zasedáními rady města nebo
v době, kdy není možné operativně svolat zasedání rady města, provádět rozpočtová opatření do
100.000,00 Kč.
- Rada města schválila Zásady pro čerpání prostředků ze sociálního fondu dle předloženého návrhu s platností od 1. 1. 2018.
- Rada města schválila Směrnici č. 1/2018 Poskytování pracovního (indispozičního) volna dle
předloženého návrhu s platností od 1. 1. 2018.
- Rada města schválila u rozpočet příspěvkové organizace Základní škola T. G. Masaryka, Hodkovice nad Mohelku, okres Liberec, příspěvková organizace na rok 2018. Celkové výnosy jsou
plánovány v objemu 19 419 tis. Kč, celkové náklady jsou plánovány ve výši 19 419 tis. Kč. Příspěvková organizace bude hospodařit s provozním příspěvkem zřizovatele ve výši 3 169 tis. Kč.
- Rada města schválila střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola
T. G. Masaryka, Hodkovice nad Mohelku, okres Liberec, příspěvková organizace na roky 2019
a 2020.
- Rada města schválila rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola, Hodkovice nad Mohelku,
Podlesí č. 560, okres Liberec, příspěvková organizace na rok 2018. Celkové výnosy jsou plánovány
v objemu 5 824 tis. Kč, celkové náklady jsou plánovány ve výši 5 824 tis. Kč. Příspěvková organizace bude hospodařit s provozním příspěvkem zřizovatele ve výši 1 238 tis. Kč.
- Rada města schválila střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola, Hodkovice nad Mohelku, Podlesí č. 560, okres Liberec, příspěvková organizace na roky 2019 a 2020.
- Rada města schválila rozpočet příspěvkové organizace TECHNICKÉ SLUŽBY HODKOVICE na
rok 2018. Celkové výnosy jsou plánovány v objemu 5 812 tis. Kč, celkové náklady jsou plánovány
ve výši 5 812 tis. Kč. Příspěvková organizace bude hospodařit s provozním příspěvkem zřizovatele ve výši 5 535 tis. Kč.

Kulturní kalendář

11

- R
 ada města schválila střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace TECHNICKÉ SLUŽBY HODKOVICE na roky 2019 a 2020.
- Rada města schválila rozpočet příspěvkové organizace BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ HODKOVICE
na rok 2018. Celkové výnosy jsou plánovány v objemu 645 tis. Kč, celkové náklady jsou plánovány ve výši 645 tis. Kč. Příspěvková organizace bude hospodařit s provozním příspěvkem
zřizovatele ve výši 645 tis. Kč.
- Rada města schválila střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ HODKOVICE na roky 2019 a 2020.
- Rada města po projednání schvaluje zadání vypracování znaleckého posudku pro stanovení
odhadní ceny souboru pozemků – p.č. 2389 o výměře 21234 m2 , p.č. 2616 o výměře 937 m2,
p.č 2771 o výměře 2443 m2 a p.č 2772 o výměře 2250 m2, vše v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou.
Předpokládaná cena zpracování znaleckého posudku je 5-6 tisíc Kč.
- Rada města souhlasí se započtením částky 74.899,- Kč proti nájemnému za rekonstrukci čekárny
a ordinace na dětském oddělení zdravotního střediska u MUDr. Hanzaly.
- Rada města po projednání zhodnotila cenové nabídky na výrobu a montáž vrat pro Hasiče
Hodkovice a přijímá nabídku pana Ivo Vrátila – Zámečnictví, Vlčetín 47, 463 43 Český Dub,
IČ: 65630301 jako cenově nejvýhodnější nabídku.
- Rada města schválila příspěvek do fondu oprav domu č. p 216 v Hodkovicích nad Mohelkou za
rok 2017 ve výši 6 000,- Kč.
- Rada města vzala na vědomí informaci o stavu pohledávek za nájem a služby spojené s užíváním městských bytů dle aktualizace zpracované ke dni 30. 11. 2017 Stav dluhů činí ke dni
aktualizace 146.983,-Kč. Rada města požaduje nadále se zabývat vymáháním dlužných částek.
- Rada města schválila návrh na jmenování zastupujících opatrovníků klientů města Hodkovice
nad Mohelkou.
- Rada města schválila vyplacení doplatku ve výši 4.930,-Kč paní S., a doplatku ve výši 5.181,-Kč
paní Š.,. Doplatky vznikly za povolenou výměnu oken a budou vyplaceny při konečném vyúčtování.
- Rada města projednala žádost o uzavření Pachtovní smlouvy Zemědělský pacht č: 941/2012,
kterou předložila společnost AGRO SYCHROV a.s., Husa 27, 463 44 Paceřice, IČ: 49096231 k dočasnému užívání a používání za účelem zemědělského využití. Rada města s uzavřením shora
uvedené smlouvy souhlasí a ukládá tajemnici zveřejnit záměr pronájmu na úřední desce města.
- Rada města projednala požadavek na stanovení ceny pozemků ve smyslu Smlouvy
(č. OP 0003/2017) o bezúplatném převodu nemovitých věcí z vlastnictví České republiky
a z práva hospodařit pro Lesy České republiky, s. p. uzavřené mezi Lesy České republiky, s. p.,
IČO 42196451 a Městem Hodkovice nad Mohelkou, týkající se pozemků p. č. 614 ostatní plocha
– ostatní komunikace o výměře 179 m². Rada města stanovuje kvalifikovaným odhadem podle
místa a ceny v místě obvyklé reprodukční pořizovací cenu pozemku ve výši 50 Kč/m². Cena pozemku celkem činí 8 950 Kč. Pozemek leží v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou.
- Rada města schválila dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na Celoroční údržbu hřbitova 2017 – 2019
mezi městem Hodkovice nad Mohelkou a společností Zeleň – služby, kom. spol., Pražská 187, 463
42 Hodkovice nad Mohelkou. Dodatkem se zvyšuje cena díla o 2.800.- Kč/ rok.
Úplné znění usnesení rady města a zastupitelstva města najdete na www.hodkovicenm.cz.
Zapsala Markéta Khauerová – starostka města
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Pečovatelská služba Hodkovice nad Mohelkou

Podlesí 653, Hodkovice nad Mohelkou
e-mail: soc1-hodkovice@volny.cz, tel. 482 411 576, 736 772 402

Pomůžeme vám žít ve vašem domácím prostředí život, na který jste byli zvyklí...
Umíme:
• pomáhat při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (podáváme jídlo, pití,
pomáháme s oblékáním)
• pomáhat při osobní hygieně (včetně koupání)  
• pomáhat při zajištění stravy (dovážíme a podáváme obědy, připravujeme a podáváme
jídlo a pití)
• pomáhat při zajištění chodu domácnosti (zajišťujeme běžný úklid, nákupy, pereme
a žehlíme prádlo)
• pomáhat při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovázíme
k lékaři, na úřad apod.)
Pomáháme denně, včetně sobot, nedělí a svátků od 6.30 do 20.00 hodin všude tam,
kde nás potřebují. Rádi pomůžeme i vám …

S NÁMI SE NEPOTOPÍTE 
Pečovatelská služba Hodkovice nad Mohelkou je v roce 2017 poskytována za
finanční podpory z rozpočtu Libereckého kraje. Děkujeme.

PRODEJCI Kulturních kalendářů Města Hodkovice nad Mohelkou
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
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ HODKOVICE NAD MOHELKOU

POŘÁDÁ
V SOBOTU DNE 10.ÚNORA 2018

začátek 20:OO hod. v Hodkovickém
v_KáDéčku
všichni
jste srdečně zváni
REZERVACE POTRAVINY u Jiroušků tel: 773 695 444

Městská knihovna
Výpůjční doba
pondělí:
středa:
čtvrtek:

Kontakt:

9 – 11, 12 – 17 hodin
9 – 11, 12 – 18 hodin
9 – 11, 12 – 15 hodin

telefon: 605 854 107
e-mail: knihovna.hodkovice@tiscali.cz
web: www.hodkovicenm.knihovna.cz

On-line katalog

www.hodkovicenm.knihovna.cz/online-katalog

RESTAURACE NA KOUPALIŠTI
Hodkovice nad Mohelkou

ROZVOZ OBĚDŮ

Placená inzerce

99 polévka + hlavní jídlo
99 pondělí až pátek
99 výběr ze tří jídel (jedno vždy bezmasé)
V případě zájmu volejte
+420 724 923 209

65,-

Kulturní kalendář
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Nikola Domácí
V lednovém rozhovoru se přesuneme od sportu zpět k umění, tentokrát k hudbě,
proto bych vám chtěla představit muzikantku Nikolu Domácí. Setkaly jsme se v předvánočním shonu, a přestože měla Nikča opravdu na pilno, během rozhovoru působila
velmi jistě, uvolněně a nadšeně.
Kolik je ti let Nikolo a kam chodíš do školy?
Je mi šestnáct a navštěvuji druhým rokem
gymnázium v Turnově.
Gymnázium zní zajímavě, jaké předměty tě
tam nejvíce baví?
Nejvíce mě asi baví chemie a biologie.
To je trochu překvapivé, zvlášť v souvislosti
s tvým zaměřením na hudbu.
To asi ano, ale mě opravdu zajímají obě odvětví,
ve škole chemie a hudba a zpěv jako koníček.
V tom případě se musím zeptat, jestli už máš
představu, co bys chtěla dělat po maturitě?
Přemýšlela jsem o studiu právě chemie nebo
oboru zvaného muzikálové herectví. Vím, že
to je dost rozporuplné, ale chtěla bych zkusit
obojí. Mám, ale ještě čas na rozmyšlenou, maturita je daleko a snad mi alespoň jedno z toho
vyjde.

Na budoucnost jsem se už ptala, teď bych se
ale chtěla vrátit, k tvým hudebním začátkům.
Začínala jsem asi jako většina dětí, napřed
zpívání ve školce, sbor ve škole, v sedmi letech
jsem začala chodit na flétnu a potom na kytaru. Základům kytary jsem se naučila v hudební škole Ciskotéka. V současné době navštěvuji
hudební studio KOKOS v Jablonci nad Nisou
a také výborného muzikanta Jardu Handlíře, kde pravidelně zkoušíme s naší kapelou
BlueNight.
Chápu dobře, že máš vlastní kapelu, v jakém
hrajete složení?
Už spolu hrajeme skoro dva roky, ve složení
dva kluci a tři holky. Dvě kytary, baskytara,
banjo, mandolína, někdy flétna, elektrická kytara a cajon.
Podle nástrojů to nepoznám, napověz mi,
jaký žánr hrajete?
Nástroje máme uzpůsobené na bluegrass, ale
hrajeme tak nějak směs všech žánrů.
Aktivně hrát v kapele asi zabere hodně tvého času, zkoušíte často?
Na zkoušky jezdím každou středu, někdy je to
náročné a domů se dostanu až po osmé hodině
večer. Nejvíc času zabere dojíždění. V tomhle
ohledu jsem velmi vděčná mému dědovi, který
mě nejen přivedl k tomuhle všemu, ale také
mě vozil na zkoušky a podporoval mě, jak jen
to šlo. Bez něj bych dnes rozhodně nebyla tam,
kde jsem.
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Kdy vlastně přišel ten správný impuls a dostala jsi se od „pouhého“ hraní na nástroje
a zpěvu, až ke kapele?
V hudbě mi nejvíc asi pomohl skvělý bluegrassový muzikant Jarda Handlíř, který chtěl
založit mladou bluegrassovou kapelu a tak si
vybral několik dětí (původní BlueNight) a začal je učit na BG nástroje. Konkrétně mě si
"vyhmátl" na soutěži Kytarová struna, kde dělal porotce.

Dobrá, tak sport tedy opustíme a vrátíme se
k muzice, co tě teď zaměstnává nejvíce?
S kapelou pracujeme na nových písních a připravujeme se na různé soutěže. Jinak se chystáme postupně nahrát naše písně. Díky tomu už
mi nezbývá moc času na další věci. Chtěla bych
se víc věnovat i jiným nástrojům než kytaře.
Třeba bych se chtěla naučit lépe hrát na trubku, baskytaru nebo se vrátit ke studiu zpěvu.
Času je ale tak málo, potřebovala bych nespat.

Předpokládám, že směr „bluegrass“ byl tedy
dán zakladatelem původní kapely, ale co posloucháš ty?
Já nemám vyhraněný žánr. Občas poslouchám
bluegrass, ale to hlavně ze studijních důvodů.
Jinak si ale ráda poslechnu mix všeho, zajímá
mě, co se aktuálně hraje. V tuhle chvíli mi je
celkem blízká irská hudba.

Jak zvládáš školu a domácí práce při takovém vytížení?
Školu celkem zvládám. Občas je to sice dost
náročné protože nám ve škole dávají celkem
zabrat, ale tak zatím se to dá. Doma to je horší.
Na domácí práce mi opravdu moc času nezbývá. Školu totiž máme do celkem pozdních odpoledních hodin. A k tomu kapela. Někdy jsem
pryč i celý víkend, protože jezdíme po soutěžích. Rodiče za to nejsou úplně rádi, chtěli by,
abych se víc zapojila do rodinných povinností.
Na druhou stranu mě ale vždy, když potřebuji,
podpoří. A to je hlavní, protože bez toho by to
nešlo.

Máš oblíbeného interpreta?
Nemám, poslouchám hudbu hlavně podle nálady. A nemůžu ani říct, že bych měla nějaký
vzor. Je spousta skvělých interpretů.
A co ostatní zájmy? Máš čas na něco
dalšího?
Při škole máme dramatický kroužek, tam chodím pravidelně. Je nás osm – 7 holek a jeden
kluk. Říkáme si Rendez-vous.
Chystáte výhledově nějaké představení?
Snad se nám co nejdříve podaří nazkoušet
vlastní představení. Připravili jsme si ho kompletně sami vč. scénáře. Zatím, ale ještě nemáme název, jen pracovní… Chceme se zabývat
aktuálními tématy dospívajících.
Zatím jsme se vůbec nedostali ke sportu, má
muzikant prostor na sport?
Bohužel moc ne, ráda bych se mu věnovala víc,
ale muzika je pro mě srdeční záležitost. V létě
se dostanu na brusle nebo si jdu zaběhat. Dříve jsem se dostala i na florbal nebo hokej, ale
v kolektivních sportech jsem trochu nebezpečná, hlavně spoluhráčům. (smích)

Na závěr ta nejdůležitější otázka, jaký je tvůj
největší úspěch?
Co se týká školy, tak je to asi 3. místo v republikovém finále ekologické soutěže.
A co se týká kapely, tak jezdíme po nejrůznějších soutěžích a z jejich finálí si občas přivezeme nějakou tu cenu. Většinou druhá nebo třetí
místa, první se nám zatím podařilo jen jednou,
ale doufám, že se tenhle stav snad ještě změní.
Jistě i vás, čtenáře, možná trochu udivila všestrannost a zaujetí, kterého má Nikola opravdu
hodně. I já sama, jsem s takou různorodostí zájmu setkala poprvé, ale po osobním rozhovoru
vůbec nepochybuji o tom, že to Nikola dotáhne
daleko. Je jedno, jestli to bude třeba velký objev
v biologii, nový lék nebo naopak jedinečné hudební
dílo. Já totiž s určitostí vím, že do toho dá tahle
talentovaná slečna opravdu všechno!

KINO – LEDEN 2017
HODKOVICE NAD MOHELKOU
Pátek 5. ledna

NEPROMÍTÁ SE

Pátek 12. ledna v 18.00 hodin

PO STRNIŠTI BOS

Jsme v období Protektorátu. Osmiletý Eda Souček, kterého známe z filmu
Obecná škola, se musí s rodiči přestěhovat z Prahy na venkov a obhájit své
postavení v klukovské partě. Zároveň vyplouvají na povrch nečekaná rodinná
tajemství. Český film Jana Svěráka natočený podle předlohy Zdeňka Svěráka.
Délka 111 minut. Vstupné 80 Kč.

Pátek 19. ledna v 18 hodin

EMOJI VE FILMU

Emoji ve filmu vás vůbec poprvé zavedou do tajného světa uvnitř vašeho
mobilu. Smajlík Gene a nechvalně proslulá hackerka Jailbreak se vydají na
cestu skrz aplikace, aby našli Kód, který pomůže Gena opravit. Celému
mobilu však začne hrozit veliké nebezpečí… Animovaná komedie USA.
Délka 91 minut. Vstupné 50 Kč.

Pátek 26. ledna v 19 hodin

ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR

Druhá kapitola rodinné kroniky Zahradnictví se odehrává na pozadí událostí
v letech 1947–1953. Hlavní postavou je majitel noblesního kadeřnického
salonu v centru Prahy Otto Bock a jeho rodina, kterou zde zaměstnává. Český
film Jana Hřebejka. Délka 115 minut. Vstupné 80 Kč.

ZAOSTŘENO NA HODKOVICE
Výstava fotografií HANY LINKOVÉ

ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR
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MĚSTSKÉ KINO V HODKOVICÍCH NAD MOHELKOU

NENECHTE SI UJÍT
PO STRNIŠTI BOS
Drama/komedi
Česko, Slovensko, Dánsko

Uvádíme v našem kině 12. 1. 2018
od 18.00, vstupné 80 Kč
Edu Součka, jeho maminku a tatínka už známe z filmu Obecná škola. Nyní jsme však
v Protektorátu, kdy je rodina osmiletého Edy donucena vystěhovat se z Prahy na venkov
k příbuzným. Městečko, kde chlapec dosud trávil jen prázdniny, se nyní stává jeho domovem. Mladá městská rodina se musí přizpůsobit novému prostředí a také soužití pod
jednou střechou s tetou a jejími příbuznými, což zahrnuje i velmi přísného dědečka. Eda
má před sebou nelehký úkol: najít a obhájit své místo v místní klukovské partě, jejíž svět
je naprosto odlišný od jeho městského. Čeká ho cesta k hledání odvahy, ale také k nečekaným rodinným tajemstvím, která vyplouvají na povrch. Svět dětí a dospělých se sbíhá
v hledání odvahy a hrdinství. I v nelehkých dnech války může být totiž nejtěžší prokázat
odvahu vůči vlastní rodině. (Bioscop)

ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR
Drama/komedie
Česko, Slovensko, Polsko

Uvádíme v našem kině 26. 1. 2018 od 19.00, vstupné 80 Kč
Filmová trilogie Zahradnictví se skládá ze tří samostatných filmů odehrávajících se na
pozadí nejdramatičtějších období minulého století a časově předchází oblíbenému snímku
Pelíšky (1999). 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. Druhá kapitola
rodinné kroniky Zahradnictví se odehrává na pozadí převratných událostí v letech 19471953. Hlavní postavou je majitel noblesního kadeřnického salonu Valentino v centru Prahy Otto Bock (Jiří Macháček) a jeho rodina, kterou zde zaměstnává. Podnik je smyslem
a naplněním jeho života, po všech válečných útrapách se sem vrací jako uznávaný šéf se
svou manželkou Elou (Gabriela Míčová) a jejími sestrami Bedřiškou (Klára Melíšková)
a Vilmou (Aňa Geislerová)... (CinemArt)
Aerofilms

Kulturní kalendář
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Na Bílé Tygry čeká v lednu 6 domácích utkání v Home
Credit Areně. Přijďte podpořit liberecké šelmy!

5., 12., 19., 21.,
26. a 30. 12.

FBC LIBEREC VS SC TEMPISH VÍTKOVICE
V rámci 20. kola Tipsport Superligyse na půdě arény
představí celky – FBC Liberec vs SC TEMPISH Vítkovice.

14. 1.
18.00

DRACULA – MUZIKÁLOVÁ LEGENDA
Nejúspěšnější muzikál v historii České republiky se vrací
do Liberce! Děsuplný příběh plný romantiky, strachu, ale
i nekonečné lásky.

13. 2.
19.00

ŠKWOR - UZAVŘENEJ KRUH
Populární kapela ŠKWOR oslaví své již dvacáté narozeniny na rockovém turné, kdy kapela vyrazí na své dosud
největší halové turné.

13. 4.
19.30

SHREK - MUZIKÁL

5. 5.
14.00

Placená inzerce

Jedna z nejoblíbenějších animovaných postav na světě
Shrek ožívá v muzikálové podobě.
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Restaurace
Na Koupališti

Víte, kdo je na obrázku?
(Alžběta II.)

Znáte chemický vzorec
kyseliny sírové?

Víte, do kterého klubu přestoupil
v roce 2015 brankář Petr Čech?

( H2 S O4 )

50 Kč / os.

(Arsenal)

startovné

začátek

středa 24.1.
od 18:30

poskládejte s kamarády tým
a otestujte své znalosti na
56 kvízových otázkách
zajímavé ceny pro nejlepší týmy:
slevy na baru, panáky a jiné
více na www.hospodskykviz.cz

Kulturní kalendář
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Vás zvou na druhou

Místo konání: v budově hasičárny Záskalí            Kdy: 6. 1. 2018 od 16.30 hod.
Promítání – vyprávění – rozhovory – živá hudba – občerstvení...
PROGRAM
Kick Italy 2017 – fotky, videoprojekce, povídání.

Dokázali to!! V květnu absolvovali celé Giro d´Italia na koloběžkách. Jaké to bylo se dovíme
přímo od aktérů.

Putování Sibiří na koloběžce – fotky, videoprojekce, povídání.

Dalibor Beneš se rozhodl zpestřit si život přejezdem území od oceánu k oceánu na dalekém
východě Ruska. Cestu, která má cca 2500 km si rozdělil do 3 etap. 2 má již za sebou. Zažil
mimo jiné pád laviny, povodeň, mrazy pod 40 stupňů, setkání s medvědem…

Vyhlášení celkových výsledků Seriálu dlouhého koloběhu

Ohlédneme se za závody sezóny 2017. Odměníme ty nejlepší. Popovídáme si o variantách
sezóny 2018.

Zajímavé rozhovory

Minulý rok se neuskutečnily, tak snad se letos povedou.
Možná se objeví i další postava koloběžkářská, která pro nás bude mít nevšední zkušenosti, či
zážitky. Ale to necháme zatím jako překvapení.
Po skončení povídání (cca 20–21 hod.) bude hrát živá kapela Hurvajs k poslouchání, tancování
i čemukoli jinému.
Občerstvení v podobě tekuté (pivo, víno, limonády, voda aj.) i tuhé (slané, sladké, mastné aj.)
bude zajištěno po celý večer.

Vstupné: děti (0–10 let) zdarma, (10–18 let) 50 Kč, dospělí 150 Kč
Rezervace vstupenek v obchodě Koloběžky Hodkovice, Liberecká 16,
tel. 608 346 903, email: pavel.stork@seznam.cz,www.kolobezkyhodkovice.cz
Vstupenku lze samozřejmě zakoupit i přímo na místě.
Akce se uskuteční v Hodkovicích-Záskalí GPS N 50°41.10718', E 15°5.15893'
Parkování zajištěno
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Úspěchy žáků ZŠ TGM
REGIONÁLNÍ KOLO FIRST LEGO LEAGUE
Svůj výzkumný úkol prezentovali v této soutěži žáci naší školy:
Jiří Křížek – 8.A, Josef Mitro Onda – 5.B, Vendula Pelantová – 7.A, Dominik Arlt – 7.A,
Vít Komňacký – 7.A a Adéla Kolomazníková – ZŠ Český Dub
V Týmové spolupráci obsadili 2. – 3. místo, v Robot Game 3. místo, v celkovém pořadí obsadili
druhé místo. Toto umístění zajistilo všem zúčastněným postup do semifinálového kola pro střední
Evropu, které se bude konat 10. a 11. února v Lodži v Polsku.

KRAJSKÁ PŘÍRODOPISNĚ-VÝTVARNÁ SOUTĚŽ – MEZINÁRODNÍ DEN ZVÍŘAT
2. místo: Sára Pohlodková – 2.B, Nikol Ketnerová – 2.B s prací „Bambusový ráj“

KRAJSKÁ ZEMĚPISNĚ-VÝTVRNÁ SOUTĚŽ GIS – KUDY KAM ANEB START A CÍL
1.místo – soutěž týmů
Marie Fialová (2.B), Kristina Bílková (2.B)
s prací „Od moře až na Mars“
Sára Pohlodková (2.B), Nikol Ketnerová (2.B),
Adam Khauer (2.B)
s prací „Kolumbus na cestách od startu do cíle“
Tereza Plocková (2.B), Edita Krejčí (2.B),
Vojtěch Kandl (2.B)
s prací „Vesmírná budoucnost“
Emma Brychová (2.B), Tereza Šrámková (2.B),
Josefína Horáčková (2.B)
s prací „Zlatá cesta“
Michal Merker (2.B), Eliška Fialová (2.B),
Martin Porš (2.B)
s prací „Dlouhá cesta k cíli“

Kulturní kalendář
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M + P stravování
Naše firma M + P v provozovně Starý Dub vaří a rozváží obědy
do firem, domů s pečovatelskou službou apod.
ÖÖ Tuto službu zajišťujeme v současné době i pro dům s pečovatelskou službou
a pro soukromé osoby v Hodkovicích nad Mohelkou.
ÖÖ Obědy vaří Miloslav Marek a Michaela Pešková, každý den se vaří polévka
a zákazník má možnost výběru ze tří hlavních jídel.
ÖÖ Cena oběda je 62 Kč a to včetně dovozu.
ÖÖ 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:
Placená inzerce

Michaela Pešková
M + P stravování
Smržov 64, 463 43 Český Dub

Informace z MŠ Sluníčko
yy V prosinci k nám do MŠ přišli čerti, děti neměly vůbec strach, zazpívaly písničky, říkaly
básničky, a poté za odměnu dostaly všichni
balíček.
yy Také jsme měli vánoční besídku, kterou si
děti parádně užily. Vyrobili jsme maminkám
a tatínkům dárečky. Tuto krásnou akci zakončovalo vánoční posezení s dětmi, rodiči
a paní učitelkou.
yy V prosinci proběhla poslední hodina ŠKOLIČKY SPORTU, na které děti mohly rodičům předvést, co všechno se naučily. Jako
pochvalu od trenérů dostaly krásné medaile.
yy S dětmi jsme navštívili KINO v Hodkovicích
nad Mohelkou, kde jsme shlédli pohádku: JÁ
PADOUCH 3
yy V MŠ proběhlo rozsvícení vánočního stromu s dětmi i rodiči a širokou veřejností.

yy Děti zpívaly na náměstí v Hodkovicích nad
Mohelkou při příležitosti rozsvícení vánočního stromu. Také si děti vyrobily vánoční
ozdobu, kterou pověsily na vánoční strom
v Hodkovicích nad Mohelkou.
yy V lednu nás čeká rozbalování dárečků, které
nám v MŠ nechal Ježíšek.
yy Také se děti mohou těšit na BAREVNÝ TÝDEN a na „KLAUNA TŮ-TŮ“, který k nám
přijede s dopravní výchovou.
yy V lednu se také můžete těšit na stavění
sněhuláka (pokud nám to počasí dopřeje
a napadne sníh), které si užijí jak děti, paní
učitelky tak i široká veřejnost. Tato akce se
bude konat 24. 1. 2018 v 10:00 na louce vedle fotbalového hřiště.
Budeme se na Vás těšit.
yy Na závěr ledna nás čeká lyžařský výcvik, na
který se už moc těšíme.

Kulturní kalendář
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Úspěchy našich žáků na florbalových turnajích
I v letošním roce se naši žáci zúčastnili hned několika florbalových turnajů, které byly všechny
odehrány „na aréně“ v Liberci.
yy Chlapci 6. – 7. třídy skončili v konkurenci dalších tří škol na krásném druhém místě.
yy 
Děvčata stejné věkové kategorie skončila
v turnaji na prvním místě a postupují do
okresního finále dívek 6. – 7. tříd.
yy V kategorii 8. – 9. tříd byla naše děvčata opět
úspěšná, skončila na celkovém druhém místě.
yy Chlapci v kategorii 8. – 9. tříd obsadili třetí
místo.
A posledním turnajem v základních kolech bylo
klání žáků 1. stupně na stále populárním ČEPS
Cupu, který pořádá Český florbalový svaz. Naši
žáci obsadili třetí místo.
Školu reprezentovali tito žáci:
Kategorie DÍVKY 6. – 7. třída
yy Brázová Julie, Domácí Pavla, Hisemová
Karolína, Jarešová Anežka, Králová Natálie,
Richterová Kateřina, Sedláčková Kateřina,
Stará Nikola, Tkáčová Andrea
Kategorie CHLAPCI 6. - 7. třída
yy A rlt Dominik, Beneš Vojtěch, Bukovjan
Tomáš, Charousek Michal, Kočí Tomáš,
Komňacký Robert, Konopa Jonáš, Marek
Přemysl, Zeman Filip
Kategorie DÍVKY 8. – 9. třída
yy Brázová Julie, Domácí Pavla, Hisemová
Karolína, Holubová Sára, Hušková Agáta,
Košková Lucie, Králová Natálie, Oudová
Kamila, Richterová Kateřina, Stará Nikola
Kategorie CHLAPCI – 8. – 9. třída
yy A rlt Dominik, Bráza Jáchym, Foltýn Adam,
Kočí Tomáš, Kříček Antonín, Ministr Michal,
Vaněk Jaromír
Kategorie CHLAPCI – 5. třída
yy Bílek Daniel, Kuntoš Jan, Kuntoš Štěpán,
Kysela Lukáš, Renza Václav, Zítko Richard

