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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 únoru 2018

Úvodní slovo redakční rady

Ladislav Beran
Eva Hoffmannová

Jana Mizerová
Josef Marek

Vážení čtenáři,
v únorovém vydání jsme si pro vás připravili hned na titulce několik velmi zajímavých 
fotografií z radniční věže, přehled plesů na měsíc únor, informace z městského úřadu a sa-
mozřejmě pozvánky na kulturní akce.

Zasněžený měsíc únor vám přeje za kolektiv redakční rady
Naďa Burianová

Dana Jágrová
Blažena Kúdelová

Zdeněk Řezáč
Heinz Blaschke

ZIMNÍ POHÁDKOVÁ SEZÓNA (ZiPS)
program a pozvánka na únor 2018 opět vždy v neděli, v 15.00 hod.  

v Kulturním domě v Hodkovicích nad Mohelkou v Klubovně Monroe (1. p.)

4. 2. 2018 
Lenka Hřibová,  

zahraje malou pohádku 
HRÁTKY SE ZVÍŘÁTKY 

… a potom bude  
výtvarná dílnička

11. 2. 2018
premiéra nové pohádky 

O DĚDEČKOVI A BABIČCE, 
kterou zahrají 

Hana Pekárková a Petr Kamenský, 

scénář, režie a výtvarné řešení 
Darina Martinovská

18. 2. 2018
POHÁDKA  

O JEDNÉ PROTIVNÉ PRINCEZNĚ  
A SMUTNÉM DRAKOVI

25. 2. 2018
Divadlo na kliku 
z Liberce zahraje

O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE

Těšíme se na vás, vstupné dobrovolné

Pozvánka do divadla

Městské kulturní středisko pořádá v SOBOTU 10. března 2018 
zájezd do Divadla Na Vinohradech na představení 

Bytná na zabití 
v režii Juraje Deáka s hudbou Ondřeje Brzobohatého. 

V situační komedii s napínavou detektivní zápletkou se představí v hlavních rolích Libuše 
Švormová, Ivan Řezáč, Václav Vydra, Filip Blažek, Martin Zahálka a Lukáš Příkazký.  

Odjezd autobusu bude v 15.30 z náměstí v Hodkovicích nad Mohelkou. Vstupenky budou 
v prodeji od 19. února 2018 v Městské knihovně v Hodkovicích nad Mohelkou.
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Informace z 1. zasedání rady města 3. 1. 2018
-  Rada města projednala žádost na směnu pozemků. Pozemek ve vlastnictví Města Hodkovice 

nad Mohelkou – pozemek p.č. 2294 (trvalý travní porost) o výměře 561 m2 v k.ú. Hodkovice nad 
Mohelkou se navrhuje směnit za pozemek p.č. 2675 (trvalý travní porost) o výměře 1647 m2  

ve vlastnictví pana Ž., oba v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou. Rada města pověřuje starostku města 
jednáním se žadatelem ve věci možného pronájmu pozemku.

-  Rada města vzala na vědomí žádost o koupi části pozemků města p.č. 3277 (ostatní plocha) 
a p.č. 3278 (vodní plocha)  v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou, kterou podal pan U., bytem Hodko-
vice nad Mohelkou. Rada města se žádostí bude zabývat následně po jednání se všemi majiteli 
garáží umístěných na těchto pozemcích.

-  Rada města schválila žádost o finanční příspěvek do fondu oprav domu na náměstí T. G. Masa-
ryka č.p. 213 za rok 2017. Výši příspěvku je 6.000,- Kč, podíl na pojištění 651.- Kč.

-  Rada města vzala na vědomí návrh na úpravu textu Smlouvy o nájmu sportovního areálu 
v Hodkovicích nad Mohelkou. Žádost podal Sportovní klub Hodkovice nad Mohelkou z.s., Hod-
kovice nad Mohelkou 589, IČ: 46745009. 

-  Rada města vzala na vědomí žádost o pronájem sportovní haly pro oddíly SK, kterou podal Spor-
tovní klub Hodkovice nad Mohelkou z.s., Hodkovice nad Mohelkou 589, IČ: 46745009 a zařazuje 
ji k ostatním žádostem o pronájem.

-  Rada města projednala žádost o provedení bezpečnostních opatření v Kulturním domě. Žádost 
podal Sportovní klub Hodkovice nad Mohelkou z.s., Hodkovice nad Mohelkou 589, IČ: 46745009. 
Rada města pověřuje starostku města jednáním s jednatelem společnosti KáDéČko Bar & Grill 
s.r.o., Sokolská 412, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, IČ: 05634466 ve věci zjednání nápravy.

-  Rada města projednala převzetí správy domu s Pečovatelskou službou Hodkovice nad Mohel-
kou Technickými službami Hodkovice a pověřuje starostku města podpisem dodatku k příkazní 
smlouvě.

 Informace ze 2. zasedání rady města 17. 1. 2018
-  Rada města po projednání schválila Domovní řád Domu s pečovatelskou službou Hodkovi-

ce nad Mohelkou ve znění podle návrhu předloženého Mgr. Martinou Jakab Hendrychovou 
s účinností od 1. 2. 2018.

-  Rada města schválila žádost o uzavření Pachtovní smlouvy Zemědělský pacht č: 941/2012, 
kterou předložila společnost AGRO SYCHROV a.s., Husa 27, 463 44 Paceřice, IČ: 49096231 za 
pachtovné 24.111.- Kč/rok. 

-  Rada města projednala výzvu k založení užívacího vztahu k pozemku ve vlastnictví ČR, s pří-
slušností hospodaření Státní pozemkový úřad, kterou podal Státní pozemkový úřad, Krajský 
pozemkový úřad pro Liberecký kraj. Město Hodkovice nad Mohelkou je uživatelem nemovité 
věci – pozemku p.č. 55 v k.ú. Jílové. Rada města souhlasí s pronájmem pozemku a podáním 
žádosti o užívání nemovité věci ve vlastnictví státu a předává věc k rozhodnutí zastupitelstvu 
města.

-  Rada města vzala na vědomí žádost o koupi či pronájmu části pozemků města p.č. 3277 (ostat-
ní plocha) a p.č. 3278 (vodní plocha)  v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou, kterou podala paní S., 
bytem Hodkovice nad Mohelkou. Rada města se žádostí bude zabývat následně po jednání 

Městský úřad informuje se všemi majiteli garáží umístěnými na těchto pozemcích. Jednání proběhne za přítomnosti 
vedoucí odboru stavební úřad paní Aleny Ježkové, DiS. 

-  Rada města schválila  žádost o finanční podporu akce „Nejúspěšnější sportovci okresu Liberec“ 
za rok 2017, ve výši 5.000.- Kč. Žádost podal spolek Liberecká sportovní a tělovýchovná orga-
nizace z.s., Jablonecká 18/18, 460 05 Liberec, IČ 46747818. 

-  Rada města projednala žádost o povolení parkování dvou elektrických vozíků na chodbě 
Domu s pečovatelskou službou Hodkovice nad Mohelkou. Žádost podali paní H. a pan M., oba 
bytem Hodkovice nad Mohelkou. Rada města pověřuje paní Mgr. Martinu Jakab Hendrycho-
vou vyžádáním si stanoviska bezpečnostního technika.

-  Rada města vzala na vědomí Výroční zprávy města za rok 2017 s přehledem o počtu podaných 
stížností, podnětů a petic a informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k in-
formacím. Výroční zprávy města byly zveřejněny.

-  Rada města schválila žádost o prominutí poplatku za užívání fotbalového hřiště za školou 
v roce 2018 s upřesněním konání tréninků. Tréninky mládeže jsou v období školního roku 
v pondělí a ve středu od 14.00 hod. do 17.00 hod. a ve čtvrtek od 16.15 hod. do 17.45 hod. 
Žádost podal Sportovní klub Hodkovice nad Mohelkou z.s., Hodkovice nad Mohelkou 589, 
IČ: 46745009. 

-  Rada města vzala na vědomí hlášení o zvýšení počtu přihlášených osob k trvalému pobytu 
v rámci evidence obyvatel v Hodkovicích nad Mohelkou, a to v Podlesí 653 (+1 osoba). 

-  Rada města vzala na vědomí zápis č. 13 ze schůze Dotační komise, která projednala a vy-
hodnotila průběh vyúčtování 6-té výzvy za rok 2017 o poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Hodkovice nad Mohelkou.

-  Rada města vzala na vědomí 7. Výzvu k podání žádostí o dotaci z Dotačního fondu města Hod-
kovice nad Mohelkou pro rok 2018 a doporučuje dílčí úpravy znění a změny termínu v souladu 
s kalendářem. Rada města předává věc k rozhodnutí zastupitelstvu města.

-  Rada města vzala na vědomí podmínky pro poskytování dotací z rozpočtu města Hodkovice 
nad Mohelkou za rok 2018. Rada města předává věc k rozhodnutí zastupitelstvu města.

-  Rada města souhlasí s konáním koncertu s názvem Vodnářský zvon aneb Společná věc, které 
bude pořádat společnost TOMÁŠ PFEIFFER - DIMENZE 2+2, s.r.o., Soukenická 1190/21, Nové 
Město, 110 00 Praha 1, IČ: 03728234 v kinu Hodkovice dne 2. 10. 2018 a stanovuje částku za 
pronájem prostor kina ve výši 250,-Kč/hodinu.

Úplné znění usnesení rady města a zastupitelstva města najdete na www.hodkovicenm.cz.
Zapsala Markéta Khauerová – starostka města

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



6 7Kulturní kalendář Kulturní kalendář 7

H. Řezáčová – místostarostka              email: helena.rezacova@hodkovicenm.cz                           tel. 607 074 162                                      
      

 

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

tel. 485 145 353, www.hodkovicenm.cz 
 
Hodkovice nad Mohelkou, 22. 1. 2018  

 
 

 
 
 Pozvánka  
 
Ráda bych Vás pozvala na setkání zástupců spolků, příspěvkových organizací a jednotlivců 
(organizátorů akcí pro občany Hodkovic) s vedením města. Setkání se uskuteční 14. 2. 2018 od 
18:00 hodin v obřadní síni městského úřadu Hodkovice nad Mohelkou. Prosím o potvrzení 
účasti na setkání na e-mail: helena.rezacova@hodkovicenm.cz.  
 
Program:  
 
Vytvoření plánu akcí na rok 2018 – pokud budete žádat o zkrácení nočního klidu prosím o 
přesná data konání, je třeba připravit novou vyhlášku 

Seznámení s poskytováním dotací z rozpočtu města pro rok 2018  

Diskuse  
 
S pozdravem  
Helena Řezáčová  
 
 

 
 

 

Ráda bych Vás pozvala na setkání zástupců spolků, příspěvkových organizací 
a jednotlivců (organizátorů akcí pro občany Hodkovic) s vedením města. Setkání se 
uskuteční 14. 2. 2018 od 18:00 hodin v obřadní síni městského úřadu Hodkovice nad 
Mohelkou. 

Prosím o potvrzení účasti na setkání na e-mail: helena.rezacova@hodkovicenm.cz.

Program:
 y  Vytvoření plánu akcí na rok 2018 – pokud budete žádat o zkrácení nočního klidu 

prosím o přesná data konání, je třeba připravit novou vyhlášku
 y Seznámení s poskytováním dotací z rozpočtu města pro rok 2018
 y Diskuse

S pozdravem Helena Řezáčová

Pozvánka

Nové vozidlo SDH Hodkovice nad Mohelkou

Vážení spoluobčané, s radostí Vám 
oznamuji, že v závěru roku 2017 
dorazil na základnu našich hasičů 
v Hodkovicích nad Mohelkou nový 
dopravní automobil MB Sprinter. 
Celkové náklady na jeho pořízení 
byly 1.207.665 Kč. 

Město získalo dvě dotace, z Generálního ředitelství hasičských záchranných sborů 450.000 Kč, 
z dotačního programu Libereckého kraje 300.000.-Kč. Rozdíl částky mezi kupní cenou a zís-
kanými dotacemi ve výši  457.665.- Kč uhradilo město z vlastních prostředků z rozpočtu na 
rok 2017.

SDH Hodkovice nad Mohelkou přeji vždy šťastný návrat na základnu.
Markéta Khauerová – starostka města

Představujeme Vám nové vozidlo SDH Hodkovice nad Mohelkou

Sportovní hala – postup výstavby

Stavba montované konstrukce byla dokončena 12. 12. 2017 bez šesti bočních panelů 
od strany koupaliště. Tímto prostorem byla provedena v pátek 5. 1. 2018 betonáž hrubé 
podlahy, dokončení montáže haly pak následovalo ve čtvrtek 18. 1. 2018. V tuto chvíli je 
hala uzavřená, na střeše je položena první vrstva izolace a pevnost betonu podlahy již 
umožňuje pohyb techniky po ploše. 

Nyní tedy budou nastupovat jednotlivá řemesla k přípravě rozvodů vzduchotechniky, 
vytápění, elektroinstalace a dalších, aby stavba plynule pokračovala ke zdárnému dokon-
čení, které je plánováno v závěru prvního pololetí tohoto roku. O dalším postupu Vás 
budu průběžně informovat. Pokud Vás zajímá finanční stránka stavby, tak vězte, že v roce 
2017 bylo z rozpočtu města na výstavbu haly společnosti EUROVIA CS a.s. vyplaceno 
13.953.652.- Kč.

Omlouvám se za dočasná omezení v okolí stavby, děkuji za trpělivost a pochopení.

 Markéta Khauerová – starostka města

Vážení spoluobčané, přináším Vám další aktuální informace o výstavbě sportovní haly v Hod-
kovicích. Asi nejdůležitější je fakt, že bez větších komplikací se podařilo postavit hrubou 
stavbu a začátkem roku 2018 také vybetonovat hrubou podlahu v hale.
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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

Městská knihovna
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 v Hodkovicích nad Mohelkou
srdečně zve všechny čtenáře na 

Přijďte si ve středu 14. února 2018 od 9.00 do 18.00
na svátek sv. Valentýna do knihovny vypůjčit balíček, 

který si doma rozbalíte a necháte se překvapit romantickými knihami, 
které jste ještě nečetli.

Nejste stálými čtenáři naší knihovny? 
Nevadí! Rande naslepo je určeno i pro vás – rádi vám balíček půjčíme!

RANDE NASLEPO

Poděkování zřizovateli
Mateřská škola, Hodkovice nad Mohelkou, Podlesí č. 560, okres Liberec,  

příspěvková organizace
                                                     

Uplynulý rok 2017 byl náročný, ale úspěšný.  Proto všem, kteří se o to zasloužili, patří 
velké poděkování.

Moje poděkovaní patří především zřizovateli městu Hodkovice nad Mohelkou, 
které nám vychází vstříc v našich požadavcích a nejen je finančně zabezpečuje. 

Velké poděkování náleží paní starostce Markétě Khauerové a paní místostarostce 
paní Mgr. Heleně Řezáčové, za velkou podporu mateřské školy. Je vidět, že jim na 
kvalitě vzdělávání v mateřské škole opravdu záleží. Nemalou mírou přispívají k tomu, 
aby byla školka krásná a dobře vybavená. 

Na konci roku jsme mohli díky zřizovateli koupit dětem nové hračky, pomůcky 
a  didaktické pomůcky pro další vzdělávání, rozvoj jejich schopností, vědomostí 
a dovedností. Dále jsme dostali prostředky na zakoupení nového nábytku, výměnu 
světel za nové krásné úsporné, výměny zásuvek a vypínačů. Nová lehátka pro relaxaci 
a odpočinek udělali dětem velikou radost.

Zasloužili se o to, že máme možnost prezentovat naši školu na veřejnosti, máme 
dostatečné množství materiálu pro pracovní a výtvarnou výchovu a hlavně máme 
tak skvělé pracovní prostředí pro výuku našich dětí.

Připojuji srdečné poděkování za důvěru a úspěšnou spolupráci 
Mgr. Irena Ryplová, ředitelka mateřské školy.
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KINO – ÚNOR 2017 
HODKOVICE NAD MOHELKOU MĚSTSKÉ KINO V HODKOVICÍCH NAD MOHELKOU 

NENECHTE SI UJÍT

BÁBA Z LEDU
Drama/komedie/romantický
Scénář a režie: Bohdan Sláma
Česká republika

Uvádíme v našem kině  
2. 2. 2018  od 19.00

Po setkání s otužilcem Broňou (Pavel Nový) začíná ovdovělá Hana (Zuzana Kronerová) 
pozvolna měnit svůj stereotypní život, který se doposud točil výhradně kolem jejích synů 
(Marek Daniel, Václav Neužil), snach (Petra Špalková, Tatiana Vilhelmová) a vnoučat. Za-
tímco šedesátnice Hana prožívá love story, tradiční víkendové obědy v rodinné vile ztrácejí 
na idyličnosti a postupně vyplouvá na povrch, že každý z hrdinů má nějaké tajemství. Ha-
niným nečekaným spojencem se stává vnuk Ivánek, který si zamiloval nejen svérázného 
Broňu, ale i jeho slepici Adélu a otužileckou komunitu na břehu Vltavy. Příběh rozkrý-
vající nelehké vztahy mezi třemi generacemi přináší naději, že život lze vzít do vlastních 
rukou v jakémkoli věku. (Falcon)

Pátek 2. února v 19 hodin

BÁBA Z LEDU
Po setkání s  otužilcem Broňou začíná ovdovělá Hana pozvolna měnit 
svůj stereotypní život, který se doposud točil výhradně kolem jejích synů. 
Česká komedie Bohdana Slámy s  Pavlem Novým a  Zuzanou Kronerovou 
v hlavní roli. Film bude v březnu 2018 v Los Angeles bojovat o cenu Oscar.  
Délka 106 minut. Vstupné 80 Kč.

Pátek 9. února v 18 hodin

AUTA 3
Slavný závoďák Blesk McQueen musí ve Zlatém pístu všem dokázat, že 
nepatří do starého železa. Animovaná komedie USA. Délka 100 minut. 
Vstupné 50 Kč.

Pátek 16. února v 18 hodin

SPIDER-MAN: HOMECOMING
Mladý Peter Parker se snaží vrátit ke svému běžnému životu, ale objevuje 
se nový padouch Vulture. Dobrodružný sci-fi film USA. Délka 133 minut. 
Vstupné 80 Kč.

Pátek 23. února v 18 hodin

ESA Z PRALESA
Maurice sice vypadá jako obyčejný tučňák, ale touží se stát nejlepším kung-fu 
mistrem na světě. Však byl také vychován tygřicí! Francouzský animovaný 
film. Délka 97 minut. Vstupné 50 Kč.

ZAOSTŘENO NA HODKOVICE
Výstava fotografií HANY LINKOVÉ  
v předsálí kina do konce února 2017

AUTA 3

Film Bába z ledu dostane šanci reprezentovat českou kinematografii na jubilej-
ním 90. ročníku cen americké Akademie filmového umění a věd (cena Oscar), 
který se uskuteční 4. března 2018 v Los Angeles. Soutěžit bude v kategorii nej-
lepší zahraniční cizojazyčný film.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ HODKOVICE NAD MOHELKOU 

POŘÁDÁ 
V SOBOTU DNE 10.ÚNORA 2018 

 

 

 

 

všichni jste srdečně zváni 

REZERVACE POTRAVINY u Jiroušků tel: 773 695 444 
 

začátek 20:OO hod. v Hodkovickém 
v_KáDéčku 
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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

startovné začátek

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

)l anesr A(

Znáte chemický vzorec 
kyseliny sírové?

)4 OS2 H(

Víte, kdo je na obrázku?

). II at ěbžl A(

Restaurace 
Na Koupališti

50 Kč / os. čtvrtek 15.2. 
od 18:30
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Plesová sezona Liberec – únor
2. 2.  Ples Střední školy gastronomie a služeb, 

Dům kultury Liberec

2. 2.  Hejtmanský ples,  
Clarion Grandhotel Zlatý Lev Liberec 

2. 2.  Florbalový ples, KC Vratislavice 101010, 
Vratislavice n. Nisou   

3. 2.  Ples Magna Bohemia,  
Dům kultury Liberec

3. 2.  9. Pejskařský ples, Restaurace U Košků – 
Pavlovice Liberec, začátek v 19:00

9. 2.  2. Ples Gymnázia Jeronýmova Liberec, 
Dům kultury Liberec   

9. 2.  Ples Podještědského gymnázia Liberec, 
Lidové sady Liberec 

10. 2.  Ples Střední průmyslové školy strojní 
a elektrotech., Dům kultury Liberec 

10. 2.  Ples Zoo Liberec, Lidové sady Liberec 
10. 2.  Maturitní ples SŠTDN Liberec, KC 

Vratislavice 101010, Vratislavice n. Nisou 
10. 2.  Ples Ruprechtických sousedů, Restaurace 

U Košků – Pavlovice Liberec 
16. 2.  Ples Střední zdravotnické školy,  

Dům kultury Liberec 

16. 2.  Maturitní ples SPŠT Jablonec n/N, KC 
Vratislavice 101010, Vratislavice n. Nisou 

16. 2.  Šibřinky, Sokolovna TJ Starý Harcov, 
Liberec 

17. 2.  Erotický ples, Dům kultury Liberec 
17. 2.  Myslivecký ples, Restaurace U Košků – 

Pavlovice Liberec 
17. 2.  Dětský karneval, Sokolovna TJ Harcov, 

Liberec, začátek ve 14:00 hodin 
23. 2.  Ples Obchodní akademie Liberec, Dům 

kultury Liberec 
23. 2.  Reprezentační ples MO+ZŠ Vratislavice, 

KC Vratislavice 101010, Vratislavice  
23. 2.  Ples Jizersko-ještědského horského 

spolku, Restaurace U Košků – Pavlovice  
24. 2.  Ples Střední školy strojní, stavební 

a dopravní Liberec, Dům kultury Liberec 

24. 2.  Ples Skauti – Apolena Liberec, 
Restaurace U Košků – Pavlovice Liberec 

zdroj: Městské informační centrum ^Liberec nám. Dr. E. Beneše 
23, 460 59 Liberec 1, telefon: +420 485 101 709,  
info@visitliberec.eu, www.visitliberec.eu

 

 

 

 

Itálie 2018
1. 6.–10. 6. 2018    Caorle – hotel Teresa

CENY:
dítě do 3 let bez nároku na služby, pouze s dopravou = 2 200 Kč

dítě 2–6 let = 4 100 Kč
dítě 6–12 let = 5 300 Kč

dítě od 12 let a dospělá osoba = 5 700 Kč
Cena zahrnuje: dopravu dálkovým 

autobusem, ubytování v hotelu na 7 nocí 
s PLNOU PENZÍ a PITNÝM REŽIMEM/děti do 

12 let a s POLOPENZÍ/dospělí,  
uvítací polévku, ložní prádlo a ručníky,  

denní úklid na pokojích, nepřetržité služby 
delegáta, Wi-Fi neomezeně, pojištění CK 

proti úpadku, zapůjčení jízdních kol.

V případě zájmu více informací v RK Motýlek, z.s. nebo na tel. čísle 604 122 544 
Světlana Brázdová, přihlášky prosím do konce února 2018

 

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.

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
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František Hendrych

Františku první otázka je jasná, kolik je Vám 
let?
Čerstvých 20 let.

Vím o Vás, že aktuálně studujete „matfyz“, ale 
jaká byla Vaše cesta na tuto prestižní školu?
Chodil jsem na osmileté gymnázium Jeroný-
mova v Liberci, už tam jsem se příliš nezajímal 
o humanitární předměty a jazyky. Moc mě ne-
bavili a tak jsem nevěnoval mnoho pozornosti. 
Zároveň jsem od třetí třídy navštěvoval ZUŠ 
v Liberci – „výtvarku“. Po gymnáziu jsem šel na 
Střední uměleckoprůmyslovou školu v Jablonci 
nad Nisou, obor grafický design.

Grafický design je ale od fyziky z mého pohle-
du hodné vzdálený, co bylo tím impulsem pro 
budoucí změnu oboru?
Od začátku prváku jsem věděl, že do „výtvarné“ 
třídy tak úplně nezapadám. Shodou okolností 
jsem v té době viděl seriál Teorie velkého třesku 
a obor teoretický fyzika mě opravdu oslovil. Do-
kázal jsem si představit, že bych toto studoval 
a případně se tomu profesionálně věnoval. Ma-
tematiku jsem tedy začal studovat ve volném 
čase. Poctivě jsem se připravoval, svépomocí. 
Neměl jsem doučování, všechno jsem si dohle-
dal sám. Školou jsem jen tak proplouval, proto-
že jsem už věděl, že umění nebude to pravé, ale 
radši matematika.

Koncem ledna jsem se potkala s Františkem, osobně jsme se neznali. 
Na rozhovor jsem byla vybavena pouze vřelým doporučením 
a informací o jeho velkém nadání. V kavárně jsem se pak setkala se 
sympatickým mladíkem, který již svou sebeprezentací jasně vybočuje 
z řady. A to zcela záměrně. Někdo by si mohl říci, co tím sleduje, chce 
být zajímavý, možná trochu extravagantní. Už během rozhovoru jsem 
ale já sama poznala, že František Hendrych má být přesně takový, 
jeho vizáž zcela kopíruje jeho originalitu, nadšení a jasnou představu 
o výsledku. Ano o výsledku a to nejen matematickém…

Teoretická fyzika, našel byste uplatnění 
v tomto oboru? 
Z počátku jsem se nad tím tak úplně nezamýš-
lel, poté mi ale strýc poradil obor finanční ma-
tematika.  Nakonec jsem se tedy hlásil na vy-
sněný obor. Po maturitě to byl můj cíl, pořádně 
se připravit na přijímací zkoušky. Věděl jsem, 
že chci na matfyz. Až v den přijímaček jsem 
si uvědomil, že vlastně nemám žádné záložní 
řešení. Všechno jsem vsadil na studium mate-
matiky. Ze zkoušky jsem odcházel bez špatného 
pocitu a ono to nakonec vyšlo. Nyní jsem přešel 
na obor obecná matematika s návazností na 
magisterský titul v oboru Finanční a pojistné 
matematiky.

Musím říct, že pro mě byla matematika vždyc-
ky strašák a Vy o ní mluvíte s takovým nad-
šením. Liší se nyní Vaše zkušenosti s původní 
představou o studiu?
Vůbec, jsem nadšený! Matematika na vysoké 
škole konečně dává smysl středoškolské mate-
matice. Za těch pár měsíců studia jsem se toho 
naučil více než za celou školní docházku. Opra-
vu mě to baví, hledat správná řešení, přinášet 
do nich svůj pohled. Samozřejmě musím mít 
správný výsledek, ale mohu k němu dojít po 
svém a to pro mě to důležité. Učím se spolu se 
svou přítelkyní a kamarádem Ondrou. Hodně 
nám to pomáhá, diskutujeme, každý se na pro-
blém dívá z jiného úhlu a to je přínosné.

Nadšením ze studia úplně záříte, budete po-
kračovat i dál?
Určitě ano, chtěl bych pokračovat na PhD. 
v oboru pravděpodobnost, stochastika a ekono-
metrie.

Probrali jsme Vaši vědeckou dráhu, ale co 
umění, grafika, zůstalo pro ně nějaké místo?
Grafika je už jen „koníček“, neumím si před-
stavit, že bych se tím jednou živil. Nerad si ne-
chávám „kecat“ do své práce a v tomto oboru 
je diskuze se zadavatelem nutná a tím pádem 
samozřejmě přizpůsobení finálního vzhledu 
potřebám druhé strany a to není nic pro mě.

Víc se teď věnuji kresbě. Někdy chodím jen tak 
po Praze a kreslím si architekturu, krajinky, co 
mi zrovna padne do oka. Je to pro mě relax, vy-
čistím si hlavu.

Už jste to lehce naznačil, co Váš volný čas?
Volný čas není skoro žádný, studium je priori-
tou a také chodím na brigády. Když už mám 
volno, trávím ho s přítelkyní.

Můžu se zeptat, kde pracujete?
Brigádu mám jako pokladní v kině Cinemacity 
Nový Smíchov a také jsem zástupcem manaže-
ra v Libereckém Cinemacity.

Pozice zástupce manažera mě ve Vašem věku 
docela zaujala, jak Vám sedí taková pozice?
Vypracoval jsem se z pozice barmana v kině 
sám a zcela přirozeně, kolegové mě respektují 
a můj tým je funkční. Asi mám přirozenou au-
toritu. V budoucnu si umím představit pracovat 
jako vedoucí, mít tým a posouvat ho někam dál.

Vrátím se k volnému času. Když už se Vám po-
daří najít chvilka, věnujete se třeba i sportu?
Dříve jsem docela sportoval, plavání, basket, 
tenis, dokonce jsem hrál florbal za Hodkovice. 
Nejvíc mě asi bavila, a zde jsem měl i nejlepší 
výsledky, posilovna. Nyní na to opravdu není 
čas. Naštěstí máme jako povinný předmět tě-
locvik. Mám tedy prostor pro pohyb alespoň 
během výuky.

Povinný tělocvik je zvláštní ve vztahu k oboru. 
Pro mě je kombinace matematiky a tělocviku 
téměř nesplnitelný úkol. Je studium náročné?
Ano je to náročné. Domácí příprava musí být 
absolutní. Už nyní je vidět jak studenti postup-
ně odpadávají nebo sami dobrovolně odcházejí.

Vím, že je teprve pololetí, ale máte už nějaké 
plány na léto?
Hlavně brigádu. Ale krom toho bychom chtěli 
s přítelkyní jet do Španělska, konkrétně do Barce-
lony. Podívat se na Sagrada Familia. To, se ve mně 
probouzí umělecký cit, chtěl bych tento chrám vi-
dět na vlastní oči. Další plány zatím nemám.

Plány na léto konkrétnější nemáte, ale co do 
budoucna?
Určitě zůstanu v oboru. Mám představu práce 
v bance, pojišťovnictví. Chtěl bych se věnovat fi-
nanční analýze, finančnímu managementu. Ur-
čitě by za zkoušku stála i práce v zahraničí. Ikdyž 
talent na jazyky opravdu nemám, musel bych se 
hodně učit. Ale práce třeba v Británii či Kanadě 
by určitě byla lákavou příležitostí. Pravděpodob-
ně ale zůstanu v Praze. Velkoměsto mi vyhovuje.

Již jste se mi zmínil, že Vám nesedí humani-
tární obory, teď přiznáváte i nesnadné učení 
cizích jazyků. Jak zvládáte překážky?
Vždycky si jdu za svým cílem. Překážka pro mě 
vlastně není překážka, spíš výzva. Je to příleži-
tost jak přijít na jiné řešení situace. Je to prostor 
pro kreativitu, nový řád, novou cestu. Mám jas-
ně dané priority a těch se držím.

Já mohu Františkova slova jen potvrdit. Navíc je 
můžu doplnit o svůj dojem z tohoto úžasného se-
tkání. Na někoho by mohl Františkům projev pů-
sobit příliš sebevědomě, mladicky naivně, možná 
neúměrně. Ale to je velký omyl. Ve svých dvaceti 
letech tento mladý muž jasně ví, čeho chce v životě 
dokázat, studium je jeho vášní a  během několika 
málo minut vás doslova nakazí svou energií. Je po-
třeba říci, že je za ním velký kus práce. Své nadá-
ní dokázal zúročit, a přestože je před ním dlouhá 
cesta k vysněnému titulu, jsem přesvědčená, že to 
zvládne s odhodláním a originalitou.
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Informace z MŠ Sluníčko

 y V lednu si děti rozbalily dárečky, které jim donesl Ježíšek. Děti byly nadšené.

 y V naší MŠ také proběhl barevný týden, který si děti náramně užily.

 y Naší MŠ navštívil KLAUN TÚ-TÚ a přivezl nám dopravní výchovu.

 y Na konci ledna byl zahájen lyžařský výcvik v Bedřichově. Děti byly nadšené a už se nemohly 
dočkat dalších zážitků na svahu. Všechny to moc baví a jsou velice šikovné.

 y V únoru očekáváme divadélko Koloběžka, které přiveze pohádku: „Rodinka Palečkovic aneb jak 
vyzrát na bacily“.

 y Také se můžete těšit na MASOPUSTNÍ průvod, kterého se můžou zúčastnit rodiče, prarodiče 
i sourozenci, ale také široká veřejnost. Tento průvod se bude konat ve středu 28. 2. 2018 
v 10:00. (Vychází se od MŠ)

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY
ZŠ TGM HODKOVICE n.M.

zve budoucí prvňáčky  

a jejich rodiče k návštěvě školy

ve středu 21.3. 2018  
od 14 do 16 hodin

Výzva všem nadšeným fotografům
Město Hodkovice nad Mohelkou by v letošním roce rádo realizovalo vydání stolního kalen-
dáře na rok 2019 s fotkami našeho krásného města. Dovolujeme si vyzvat všechny nadšené 
fotografy, profesionály i amatéry, místí i z daleka, aby se zapojili a poslali nám své fotografie.

Podmínky:
 y Každý fotograf může zaslat maximálně 10 fotografii
 y  fotografie by měly být průřezem celého roku a všech možných aktivit (roční období, krajinky, 

zátiší, architektura, historie, akce, sešlosti atd.)
 y  fotografie musí být v požadované kvalitě (min. 3MG)a nejlépe na výšku
 y  fotograf zasláním fotografie souhlasí s jejím použitím pro potřeby města Hodkovice nad Mohel-

kou (webové stránky, Kulturní kalendář, tiskoviny apod.)
 y

Co nabízíme:
 y  vybraní fotografové, jejichž fotky budou uveřejněny v kalendáři na rok 2019 dostanou jeden 

kus zdarma
 y propagaci vašich fotografii (město se zavazuje vždy uvést autora)

Pomozte nám vytvořit pěkný dárek pro obyvatele města a podělte se s námi o vaše fotografie.
Termín zaslání je do 1.8.2018 na mail nada.burianova@gmail.com
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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.

 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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PŘIPRAVUJEME
Pondělí:
08:00 – 12:00 volná herna
16:00	–	16:45	 ANGLIČTINA	pro	děti	pokročilý	(kurz	naplněn)
17:00	–	18:00	 PILATES		s	hlídáním	dětí,	rezervace	na	
 http://www.supersaas.cz/schedule/Pilates-Hodkovice

Úterý:
08:00 – 12:00 volná herna
17:00	–	18:30	 VÝTVARNÁ	DÍLNA	

Středa:
08:00 – 12:00 volná herna
09:30	–	10:30		 POHYBOVÁ	ŠKOLIČKA	(pro	chodící	děti	cca	1,5	roku)
10:30	–	11:30	 PILATES		s	hlídáním	dětí,	rezervace	na	
 http://www.supersaas.cz/schedule/Pilates-Hodkovice
15:30	–	16:15	 HRA	NA	FLÉTNU	A	HUDEBNÍ	HRÁTKY	(kurz	naplněn)
16:30	–	17:15	 ANGLIČTINA	pro	děti	začátečníci	(kurz	naplněn)

Čtvrtek:
08:00 – 12:00 volná herna
16:00	–	17:30	 OTAKÁREK	(pro	děti	od	4	do	6	let)
18:00	–	20:00	 JÓGA	V	DENNÍM	ŽIVOTĚ

Pátek:
08:00 – 12:00 volná herna

Volná herna	pro	rodiče	a	děti	je	otevřena	při	každé	aktivitě	v	programu	–	vstup 20 Kč.

Možnost	pronájmu	prostor	pro	pořádání	dětských	narozeninových	oslav	 
info.	Světlana	Brázdová	6041	22	544.
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V neděli 11. 3. 2018 od 15:00 hodin pořádáme v kulturním domě
 

Moderovat a hrát bude Honza Nesvačil.

Připravujeme: 

•	  Vystoupení Honzy Poplety  
http://honzapopleta.cz/ 

•	 Předtančení	dětí	z	SPV

•	 Soutěže	+	dětskou	diskotéku

•	 odměnu	všem	dětem	v	maskách

 

Občerstvení	zajištěno.	

Těšíme	se	na	Vaši	návštěvu.	

Tým RK Motýlek

Vstupné:

Masky dětské i dospělácké – zdarma

ostatní	–	30.-Kč


