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SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY PŘÍZNIVCE HASIČŮ
DO „KáDéčka“ V HODKOVICÍCH

KDE SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Z JÍLOVÉHO

POŘÁDÁ TRADIČNÍ

„HASIČSKÝ BÁL“
V SOBOTU dne

K tanci

17. 3. 2018
a

poslechu

ve

20:00

hod.

hraje

„BOHEMIA UNIVERSAL BAND„
NEVÁHEJTE, RADOST SVÉMU TĚLU UDĚLEJTE !
VSTUPNÉ 120,- KČ

REZERVACE NA TEL: 721 875 686 p. Bobek po 16 hodině
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Úvodní slovo redakční rady
Vážení čtenáři,
v březnovém vydání opět přinášíme přehled plesů, informace z městského úřadu a pozvání
na zajímavé kulturní akce. Naleznete zde i fotografie z mateřské školky a zajímavé informace ze základní školy.
Přestože svátky jara vychází až na přelom března a dubna, ráda bych vám jménem redakční
rady popřála již nyní veselé Velikonoce a opravdu bohatou pomlázku.
Naďa Burianová

Jubilanti v březnu 2018
Miluše Fišarová
Pavel Götz
Josef Košek
Jaromír Blecha
Růžena Valešová
Jarmila Bártová

Vlastimil Jakubů
Hildegarda Odcházelová
Věra Rokosová
Jana Skřivánková
Zuzana Vajdová

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

Hodkovice 1910–1939
Vážení občané, rádi bychom vás vyzvali k zapojení do přípravy výstavy "Hodkovice 1910-1939".
Podtitulem je dění v Hodkovicích i v celé republice v době vyhlášení Československého samostatného
státu. Výstava bude veřejnosti představena 14. 9. 2018 při zahájení Hodkovických slavností.
Máte-li doma fotografie, obrazy či dobové písemné materiály budeme velmi rádi, pokud je pro
přípravu výstavy zapůjčíte. Veškeré materiály, prosím, přineste na podatelnu městského úřadu
do 30. 6. 2018. Materiály vám budou vráceny od 27. 8. 2018.
V případě dotazů se prosím obracejte na: nada.burianova@gmail.com
Za kolektiv kulturní komise – Naďa Burianová
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: Hana Linková.
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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Městský úřad informuje
Informace z 1. zasedání zastupitelstva města 24. 1. 2018
- Z astupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 8/2017. Příjmy v rozpočtové změně jsou
100.378,00 Kč, výdaje v rozpočtové změně jsou 484.683,00 Kč a změna financování v rozpočtové změně je 585.061,00 Kč. Příjmy po této rozpočtové změně budou 76.131.534,00 Kč, výdaje po rozpočtové změně budou 73.812.030,20 Kč a financování po rozpočtové změně bude
-2.319.503,80 Kč. Tabulka s upřesněním jednotlivých položek je součástí materiálů.
- Zastupitelstvo města schválilo 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 Ing. M., za účelem umístění vodoměrné šachty a části vodovodní přípojky. Věcné břemeno
se zřizuje jako úplatné ve výši 1.000,-Kč + DPH dle platné sazby.
- Zastupitelstvo města schválilo výzvu k založení užívacího vztahu k pozemku ve vlastnictví ČR,
s příslušností 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.
- Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu o zřízení služebnosti užívacího práva k pozemku p.č.
1680 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 423 m2 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou, jehož součástí je stavba občanského vybavení č.p. 589, pro Sportovní klub Hodkovice nad Mohelkou z.s.,
č.p. 589, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, IČ: 46745009.
- Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu o zřízení služebnosti stezky a cesty k pozemku
p.č. 1677/1 (ostatní plocha) a pozemku p.č. 1679/1 (ostatní plocha), oba v k.ú. Hodkovice nad
Mohelkou. Vlastníkem pozemků je Sportovní klub Hodkovice nad Mohelkou z.s., č.p. 589, 463
42 Hodkovice nad Mohelkou, IČ: 46745009, který zřizuje k pozemkům služebnost stezky a cesty
ve prospěch pozemku p.č. 1680 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 423 m2 v k.ú. Hodkovice
nad Mohelkou.
- Zastupitelstvo města souhlasí s návrhem Smlouvy o nájmu sportovního areálu v Hodkovicích
nad Mohelkou mezi městem Hodkovice nad Mohelkou a Sportovním klubem Hodkovice nad
Mohelkou z.s., č.p. 589, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, IČ: 46745009 a po uplynutí doby zveřejnění pověřuje schválením smlouvy radu města.
- Zastupitelstvo města schválilo poskytování dotací z rozpočtu města Hodkovice nad Mohelkou
na rok 2018. Zastupitelstvo města schválilo zveřejnění 7. Výzvy k podání žádosti o dotace z Dotačního fondu města Hodkovice nad Mohelkou pro rok 2018.
- Zastupitelstvo města vzalo na vědomí vyhodnocení Akčního plánu města Hodkovice nad Mohelkou za rok 2017.
- Zastupitelstvo města schválilo Akční plán města Hodkovice nad Mohelkou na rok 2018 podle
předloženého materiálu.
- Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zápis z 1. schůze finančního výboru ze dne 22. 1. 2018
a schvaluje plán činnosti finančního výboru pro rok 2018.
- Zastupitelstvo města znovu souhlasí s návrhem na využití hřiště pod lesem. Zastupitelstvo města souhlasí s oplocením hřiště o rozměrech 90 x 45 m včetně výběhových zón potahovaným
pletivem s pevně zabetonovanými sloupky. Současně s oplocením bude upraven průchod mezi
hřištěm a zahrádkami. Sportovní klub Hodkovice nad Mohelkou z.s., č.p. 589, 463 42 Hodkovice
nad Mohelkou, IČ: 46745009 zajistí souhlas s oplocením od společnosti SčVK z důvodu kolize
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s vysokotlakým potrubím a to ještě před uzavřením nájemní smlouvy. Zastupitelstvo města
schvaluje finanční příspěvek na koupi materiálu v maximální výši 50.000,-Kč včetně DPH.
- Zastupitelstvo města schválilo předložený návrh na dokončení opravy zdi v Poštovské ulici dle
nabídky 7179175/01 varianta 1 ze dne 14. 12. 2017.

Informace ze 3. zasedání rady města 31. 1. 2018

- R
 ada města projednala žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro
Tibet“, kterou podal Spolek Lungta, Dlouhá 2, 110 00 Praha 1, IČ 67775845 a souhlasí s připojením se k této akci vyvěšením tibetské vlajky dne 10. 3. 2018 na budově Městského úřadu
Hodkovice nad Mohelkou.
- Rada města vzala na vědomí zpracovaný geometrický plán pro připravovanou směnu pozemků – (P., Z., usn. RM 148/17 a ZM 72/17 ). RM pověřuje tajemnici vyvěšením navrhované
směny pozemků na úřední desku a předává věc k rozhodnutí zastupitelstvu města.
- Rada města souhlasí s vedením objízdné trasy přes Hodkovice nad Mohelkou v době konání
XI. Ročníku závodů automobilů do vrchu v rámci seriálu České mistrovství ZAV – JEŠTĚD
2018, ve dnech 16. a 17. 6. 2018 od 8:00 do 18 hod.
- Rada města schválila opravu bytu č. 6 na Liberecké ul. 6, Hodkovice nad Mohelkou dle návrhu
za cenu 139.978.- Kč vč. DPH. Opravu bytu provede společnost Zdeněk Jeřábek – J+J STAVEBNÍ,
Český Dub
- Rada města vzala na vědomí informaci o stav dluhů za užívání městských bytů ke dni
31. 12. 2017. Dluhy činí 149. 032.- Kč.
- Rada města schválila zadání zpracování projektové dokumentace (DUR +DSP) na akci Bezbariérovost a odborné učebny ZŠ. Maximální cena je stanovena dle nabídky č.160916_DSP_2 ve
výši 289.140.- Kč. Projektovou dokumentaci zpracuje ing. arch. Radomír Král.
- Rada města schvaluje doplatek odměny členům volebních komisí za druhé kolo prezidentských voleb. Předsedové komisí obdrží z rozpočtu města 1.500.- Kč, zapisovatelé 1.500.- Kč,
a členové 1.000.- Kč. Jmenný seznam tvoří přílohu usnesení.

Informace ze 4. zasedání rady města 14. 2. 2018

- R
 ada města provedla porovnání nabídek na akci „Okna č.p. 217“. Nejvýhodnější nabídku podala společnost KIPA s.r.o., Zahradní 721, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, IČ 25430408 za cenu
309.641,42- Kč včetně DPH.
- Rada města schválila Smlouvu o nájmu sportovního areálu v Hodkovicích nad Mohelkou
mezi městem Hodkovice nad Mohelkou a Sportovním klubem Hodkovice nad Mohelkou z.s.,
č.p. 589, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, IČ: 46745009. Se smlouvou souhlasilo zastupitelstvo
města usnesením č. 6/18 a pověřilo schválením smlouvy radu města.
- Rada města projednala žádost Sportovního klubu, z.s., oddílu lyžařů, Sportovní 589, Hodkovice nad Mohelkou, IČ: 46745009 o pronájem pozemků p.p.č. 289 (ostatní plocha) o výměře
28.597 m2, p.p.č. 371 (ostatní plocha) o výměře 1.955 m2, p.p.č. 372/1 ( ostatní plocha) o výměře 6.037 m2, vše v k.ú. Záskalí. Rada města s pronájmem výše uvedeného pozemku souhlasí
a ukládá tajemnici zveřejnit záměr pronájmu na úřední desce města.
- Rada města schválila Nájemní smlouvu č. 11N18/41 a Dohodu o zaplacení úhrady za užívání
nemovité věci, kterou předložil Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, U Nisy 6a, 46057 Liberec 3.
Pokračování na straně 6
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- R
 ada města projednala žádost o prodej částí pozemků města p.č. 3277 (ostatní plocha) o výměře 598 m2 a p.č. 3278 (vodní plocha) o výměře 155 m2 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou, kterou
podala BOOKLET s.r.o., Rychnovská č. ev. 30, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, IČ 022 49 219.
Jedná se o výměru cca 300 m2. Rada města se věcí bude zabývat po dořešení vlastnictví pozemků pod garážemi stojícími na části pozemků.
- Rada města schválila uzavření mateřské školy dne 30. dubna 2018 a dne 7. května 2018 s tím,
že rodiče budou na tuto skutečnost řádně upozorněni.
- Rada města schválila udělení výjimky v počtu zapsaných dětí na školní rok 2018/2019 na
celkových 84 dětí ve třech třídách z důvodu pokrytí žádostí o umístění dětí do předškolního
zařízení. Kapacita se stanovuje na 28 dětí ve třídě.
- Rada města schválila termín pro podání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
do mateřské školy pro školní rok 2018/2019 bude 3.05.2018 v době od 9.00 hod do 16.00 hod.
v kanceláři ředitelky mateřské školy. Návrh podala ředitelka Mateřské školy v Hodkovicích nad
Mohelkou paní Mgr. Irena Ryplová.
- Rada města schválila zrestaurování praporu Vojenských veteránů za cenu 41.000,-Kč, Rada
města souhlasí s přesunem částky 11.000,-Kč z položky 3326 na položku 3329.
- Rada města projednala informaci o dluhu paní S. a pověřuje tajemnici města jednáním
s JUDr. Vítkovou.
- Rada města vzala na vědomí zpracování znaleckého posudku č. 005/350-2018 o ceně nemovitostí na pozemky průmyslové zóny a předává k dalšímu posouzení zastupitelstvu města.
- Rada města projednala záměr zvýšení bezpečnosti dopravy Hodkovice nad Mohelkou, silnice
278 (ul. Českodubská) a 27814 (ul. Liberecká). Cílem záměru je zajištění dopravně bezpečné
cesty pro pěší a cyklisty a bezpečnosti dopravy v koridoru těchto silnic. Rada města souhlasí
s vyhlášením výzvy na projekční práce.
- Rada města souhlasí s žádostí společnosti CUBE Production s.r.o., Nuselská 46, Praha 4,
IČ: 26500256 o povolení testování závodního vozu Fabia R5 Škoda Motorsport na silnici
ev.č. III/28713, a to dne 14.03.2018 od 8.00 hod. do 18.00 hod.
- Rada města schválila podání žádostí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje
do programů 7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji, 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji a 7.6 Podpora rozvoje cestovního ruchu v Libereckém kraji.
Úplné znění usnesení rady města a zastupitelstva města najdete na www.hodkovicenm.cz.
Zapsala Markéta Khauerová – starostka města

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Pozvánka na jednání ZM
2. veřejné zasedání Zastupitelstva města Hodkovice nad Mohelkou
se koná 7. března 2018 od 18 hodin
v obřadní síni Městského úřadu Hodkovice nad Mohelkou.
Těšíme se na Vaši účast

Placená inzerce
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Vyjádření MUDr. Malíka

Vážení klienti,
jak jste si již všimli, v listopadu roku 2017 mě v ordinaci vystřídala kolegyně
MUDr. Karolína Pacltová, která je moji zaměstnankyní a bude se o Vás nadále starat.
Ordinaci stále provozuje společnost Medimal s.r.o., která rozšířila poskytování péče do
dalších měst. Z tohoto důvodu jsem začal pracovat v ordinaci, kterou mám blíže k svému
bydlišti. Všem Vám chci poděkovat za pochopení a vzájemnou spolupráci a pevně věřím,
že MUDr. Pacltová bude pečovat o Váš zdravotní stav k oboustranné spokojenosti.
S přáním všeho dobrého MUDr. Martin Malík

PRODEJCI Kulturních kalendářů Města Hodkovice nad Mohelkou
K niha – Vladislav Kos
Papírnictví – Alena Thomasová
Zverimex – Jarmila Knoblochová
Cukrárna a samoobsluha – Jarmila Košková
Ovoce – Zelenina
Městská knihovna
MěÚ – Hodkovice nad Mohelkou

Vydává: Město Hodkovice nad Mohelkou;
měsíčník – počet výtisků: 350 kusů.
Redakce: Naďa Burianová,
email: redakce@hodkovicenm.cz
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ŽIVOT SE PSEM
14. března 2018 od 18.00 hodin
v Městské knihovně v Hodkovicích nad Mohelkou
Beseda s kynologem Mirko Černým
o základech výběru, držení,
výcviku, ovládání a péči o psa
Městská knihovna v Hodkovicích nad Mohelkou zve všechny spoluobčany, kteří chovají nebo se chystají
pořídit si psa na besedu s kynologem Mirko Černým. Pan Černý působil 37 let nejen na základně
Grabštejn, ale také jako profesionální kynolog, instruktor, lektor a rozhodčí v soutěžích loveckých,
služebních a sportovních psích plemen. Náš milý host vám rád zodpoví všechny vaše dotazy týkající se
chování, vedení a péče o vašeho pejska.

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,-
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Operační program Doprava v Libereckém kraji
Modernizace a výstavba silnic a železnic zásadně přispívá ke zlepšení kvality života obyvatel
nejen v Libereckém kraji, ale v celé České republice. Zkrácení cestovních dob, snížení negativních vlivů či hlukové zátěže, vyvedení tranzitní dopravy z center měst, zkvalitnění cestování
či zlepšení dostupnosti veřejné dopravy pro osoby se zdravotním hendikepem, to vše jsou cíle,
které se daří plnit i díky Operačnímu programu Doprava 2014-2020 (OPD2).
Nejvýznamnější zdroj prostředků pro dopravní infrastrukturu
OPD2, který navazuje na Operační program Doprava 2007–2013 (OPD1), představuje
nejvýznamnější zdroj prostředků pro financování výstavby dopravní infrastruktury v České republice v programovém období 2014–
2020. Jedná se o jeden z největších operačních
programů v České republice. Prostřednictvím
OPD2 je možné financovat infrastrukturu pro
železniční dopravu, kombinovanou nákladní
dopravu a městskou veřejnou dopravu; dále
pak silniční infrastrukturu ve vlastnictví
státu (dálnice i silnice I. třídy); a v neposlední
řadě též veřejnou infrastrukturu pro čistou
mobilitu (dobíjecí stanice pro elektromobily
a čerpací stanice pro alternativní paliva), modernizaci železničního vozového parku a flotily nákladních plavidel.
Nové silnice a modernizované železniční tratě
v Libereckém kraji
V letech 2007–2013 bylo prostřednictvím
OPD1 podpořeno celkem 417 projektů, díky
nimž bylo postaveno a zrekonstruováno
319 km dálnic a silnic I. třídy a zmodernizováno 675 km železničních tratí. Jedná se zejména
o modernizace železničních tratí (včetně jejich
elektrifikace), výstavbu nových zabezpečovacích zařízení na přejezdech, modernizace
železničních stanic a výstavbu dálnic a silničních obchvatů či jejich modernizaci.
Přímo v Libereckém kraji pak bylo prostřednictvím OPD1 realizováno 19 dopravních
projektů, postaveno nebo zrekonstruováno
pak bylo 25,47 km silnic a dálnic a 9,26 km
železnic.

Díky rekonstrukci trati Liberec – Tanvald
byla zvýšena bezpečnost na železničních zastávkách a stanicích při nástupu a výstupu
cestujících a také na železničních přechodech
a přejezdech. Nová nástupiště na zastávkách
a ve stanicích zkrátila dobu nástupu a výstupu cestujících, rovněž tak zvýšila bezpečnost
a plynulost provozu při zastavení vlaku. Nové
traťové zabezpečovací zařízení v kombinaci
s novými přejezdovými zařízeními odstranily
lokální omezení traťové rychlosti a zvýšily jak
bezpečnost železničního provozu v traťových
úsecích, tak i bezpečnost silničního provozu na
železničních přejezdech. Informační systémy,
které byly vybudovány v železničních stanicích, zvýšily informovanost a tím i atraktivitu
železniční dopravy v tomto regionu. Realizací
projektu bylo umožněno zkrácení jízdních dob
v traťovém úseku Jablonec nad Nisou – Smržovka a zavedení 30minutového intervalu ve
špičce. Celkově tak došlo ke zvýšení komfortu
cestujících a k zatraktivnění železniční dopravy v tomto hustě obydleném regionu.

Obrázek 1: Trať 036 Liberec – Tanvald
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V oblasti silniční dopravy byla realizována například silnice R 35 Bílý Kostel – Hrádek nad Nisou. V rámci tohoto projektu došlo
vedle samotné výstavby silnice I/35 v hlavní
trase rovněž i k přestavbě mimoúrovňové

křižovatky Bílý Kostel a výstavbě dvou nových
křižovatek (Václavice a Hrádek nad Nisou). Vybudováno bylo rovněž množství přeložek místních, resp. účelových komunikací a polních
cest a dále například 11 mostních objektů.

Realizované projekty OPD1 v Libereckém kraji
Název projektu

Místo realizace

Silnice I/9 Sosnová MÚK

Česká Lípa, Sosnová

Zřízení výhybny Harrachov

Harrachov

Rekonstrukce Rigelského tunelu trati Liberec Černousy

Železniční trať Liberec – Černousy v úseku
Frýdlant v Čechách – Višňová

Rekonstrukce koleje Křižany - Karlov p. J.

Liberec, Kryštofovo Údolí, Křižany

Sanace skalního zářezu Jablonec nad Nisou

Jablonec nad Nisou

Rekonstrukce zastávky Tanvald zastávka

Tanvald

Trať 036 Liberec - Tanvald

Jablonec nad Nisou, Rádlo, Smržovka, Tanvald,
Liberec-Vratislavice nad Nisou

Rekonstrukce příjezdového a odjezdového tunelu
v žst. Liberec

Liberec

Trať 030 Jaroměř - Liberec v úseku Stará Paka Malá Skála

Koberovy, Líšný, Malá Skála, Semily, Bělá,
Chuchelna, Košťálov, Libštát, Slaná, Záhoří,
Stará Paka, Železný Brod

Modernizace ŽST Velké Hamry

Semily, Jablonec nad Nisou, Liberec

Trať 030 Jaroměř - Liberec v úseku Turnov - Liberec

Turnov, Hodkovice nad Mohelkou, Rychnov
u Jablonce nad Nisou, Liberec, Sychrov,
Jeřmanice

Rekonstrukce přejezdu v km 88,285 trati Chlumec
nad Cidlinou - Trutnov Poříčí

Martinice v Krkonoších, Roztoky u Jilemnice

Rekonstrukce Harrachovského tunelu trati Liberec
- Harrachov

Harrachov

Rekonstrukce trati Liberec - Tanvald

Jiřetín pod Bukovou, Jablonec nad Nisou,
Josefův Důl, Lučany nad Nisou, Nová Ves nad
Nisou, Rádlo, Smržovka, Velké Hamry, LiberecVratislavice nad Nisou, Liberec

R 35 Bílý Kostel - Hrádek nad Nisou

Bílý Kostel nad Nisou, Hrádek nad Nisou

Silnice I/13 Stráž nad Nisou - Krásná Studánka

Stráž nad Nisou, Liberec

Silnice I/14 Jablonec nad Nisou - Tanvald

Jablonec nad Nisou, Lučany nad Nisou,
Smržovka, Tanvald

Silnice I/14 Liberec - Kunratická, 3. etapa

Liberec

Silnice I/14 Liberec - Kunratická, 2. etapa

Liberec
Pokračování na další straně

Kulturní kalendář
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Obrázek 2: R 35 Bílý Kostel – Hrádek nad Nisou

Nejen modernizace železničních stanic
V rámci OPD2 byl v Libereckém regionu
realizován například projekt Modernizace
ŽST Česká Lípa. Předmětem projektu byla jak
modernizace železniční stanice, tak současně
i rekonstrukce navazujících jednokolejových
traťových úseků zaústěných do železničního
uzlu Česká Lípa. Ve stanici i přilehlých úsecích
byla provedena rekonstrukce železničního
svršku a spodku, umělých staveb a železničních přejezdů. Ve stanici byla vybudována dvě
ostrovní a jedno boční nástupiště. Díky tomu
je přístup na nástupiště nyní podchodem, který zároveň propojil části města po obou stranách stanice. Ve stanici i na všech návazných
úsecích byla zřízena bezstyková kolej. Součástí
stavby byla i rekonstrukce dvou železničních
mostů na severním zhlaví stanice.
Mezi další významné dopravní projekty
v Libereckém kraji bezesporu patří realizace přeložky silnice I/14 Kunratice – Jablonec

Obrázek 3: Modernizace ŽST Česká Lípa

nad Nisou. Cílem projektu je vybudování silnice s výrazně lepšími směrovými a výškovými
parametry ve srovnání se stávajícími komunikacemi. Jedná se o součást silničního spojení
mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou, jehož
předcházející stavba byla dokončena v červenci roku 2008. Dokončení přeložky silnice
I/14 bude znamenat zkvalitnění dopravního
spojení obou severočeských aglomerací. Nová
komunikace převezme veškerou dnešní dopravu ze silnice III/29024 a převážnou část ze stávající trasy silnice I/14. Tím bude umožněno
také komfortnější spojení oblasti Krkonoš se
severozápadní částí republiky. Přeložka silnice
přitom nezasáhne ani žádným způsobem negativně neovlivní chráněnou krajinnou oblast
Jizerské hory. Vzhledem k tomu, že na stávajících silnicích není v současné době žádná
ochrana obytných domů proti hluku, přispěje
projekt po dokončení stavby navíc i k výraznému zmírnění dopadu tohoto negativního jevu.

Plánované projekty OPD2 v Libereckém kraji
Název projektu

Místo realizace

Rozvoj ITS v Liberci – zavedení silniční meteorologie

Liberec

Parkovací informační a navigační systém v Liberci

Liberec

Silnice I/14 Kunratice – Jablonec nad Nisou

Jablonec nad Nisou, Liberec

Rekonstrukce SZZ žst. Raspenava

Raspenava

Modernizace ŽST Česká Lípa

Česká Lípa
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Více informací naleznete na webových
stránkách www.szdc.cz a www.rsd.cz, popř.
v brožurách „Plánované projekty silniční/železniční infrastruktury ČR z prostředků Evropské unie v období 2014-2020“, které jsou
dostupné ke stažení na webových stránkách
www.opd.cz.
Pro informace do Liberce
Prostřednictvím OPD2 se i nadále budeme
snažit dělat dopravu konkurenceschopnější,

přístupnější, rychlejší, komfortnější a především bezpečnější pro všechny účastníky dopravního provozu. Více informací nejenom
o dopravních projektech ve vašem regionu
zjistíte na našem webu OPD2 - www.opd.cz/
liberec. Navštívit rovněž můžete libereckou
pobočku Eurocentra na adrese Evropský
dům, U Jezu 525/4, kde obdržíte informační
materiály o dopravě v Libereckém kraji.
Autor: Odbor fondů EU, Ministerstvo dopravy

Horolezecký oddíl a Městské kulturní středisko
vás zvou na filmový festival EXPEDIČNÍ KAMERA 2018.

Kde: Kino v Hodkovicích nad Mohelkou
Kdy: 9. 3. 2018 od 18.00 hod.
Od 19.00 hod. host: Mudr. Kristina Höschlová, „Horská medicína“
Vstupné:

Dospělí: 80 Kč
Senioři, studenti: 40 Kč
ZTP: zdarma.

Program festivalu na
www.expedicnikamera.cz

Občerstvení zajištěno, vstupenky jsou slosovatelné, těšíme se na vaši návštěvu.
AKCE BYLA PODPOŘENA Z DOTAČNÍHO PROGRAMU MĚSTA HODKOVICE NAD MOHELKOU.

KINO – BŘEZEN 2017
HODKOVICE NAD MOHELKOU
Pátek 2. března a pátek 30. března se nepromítá
Středa 7. března v 10.00 hodin

HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM

Představení pro MŠ přístupné veřejnosti. Délka 85 minut. Vstupné 50 Kč.

Pátek 9. března v 18.00 hodin

EXPEDIČNÍ KAMERA 2018
Pátek 16. března v 18.00 hodin
VERNISÁŽ VÝSTAVY

ZA TAJEMSTVÍM DIVADLA

Po roce se vrací tvůrčí tým z Divadla F. X. Šaldy v Liberci s novou výstavou,
tentokrát zaměřenou na divadelní zákulisí. Připraveno je malé pohoštění
a losování o volné vstupenky do Divadla F. X. Šaldy v Liberci.

Pátek 16. března v 19.00 hodin

ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK

Závěrečný díl české trilogie Jana Hřebejka se odehrává na konci 50.let.
Vykresluje střet mezi předválečnou a poválečnou generací. Délka 113 minut.
Vstupné 80 Kč.

Pátek 23. března v 18.00 hodin

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: TAJEMSTVÍ OHNĚ A LEDU

Třetí pokračování animované série z dílny ruské kinematografie o odvážné
Gerdě a jejím bratru Kaiovi. Aby unikli slávě, vydávají se do hor, kde je čeká
další dobrodružství. Premiéra 8. 2. 2018.
Délka 89 minut. Vstupné 50 Kč.

ŠMOLDASŮV DRZÝ JAZZYK
Pondělí 26. března v 19.00 hodin
Pořad uvádí Městská knihovna v Hodkovicích n.M.

HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM
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MĚSTSKÉ KINO V HODKOVICÍCH NAD MOHELKOU

NENECHTE SI UJÍT
HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM
Promítáme ve středu 7. března od 10.00 hodin, vstupné 50 Kč
Legendární hrdinové, které dobře znáte, přicházejí v animované komedii pro celou rodinu.
Představení uvádíme pro mateřskou školu a je přístupné veřejnosti.

ZA TAJEMSTVÍM DIVADLA – vernisáž výstavy
Vernisáž výstavy proběhne v pátek 16. března od 18.00 hodin
Po roce se vrací tvůrčí tým z Divadla F.X.Šaldy v Liberci s novou výstavou, tentokrát zaměřenou na divadelní prostředí. Seznámí vás se zákulisím a vším, co předchází tomu, než
se jako divák posadíte do vypolstrovaného křesla a necháte se vtáhnout do děje nové hry.
Vernisáž obohatí slosování vstupenek na představení Divadla F.X.Šaldy a připraveno bude
opět malé pohoštění. Všechny srdečně zveme a těšíme se na Vaši návštěvu.

ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK
Drama, komedie, romantický
Česko, Slovensko, Polsko
Režie: Jan Hřebejk
Scénář a předloha: Petr Jarchovský
113 minut
Uvádíme v našem kině v pátek 16. března od 19.00 hodin, vstupné 80 Kč
Filmová trilogie Zahradnictví se skládá ze tří samostatných filmů. 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. Nápadník se odehrává na konci 50. let a vypráví
o rodinných vztazích poznamenaných válkou a komunistickým převratem. S tragikomickým nadhledem vykresluje generační střet mezi předválečnou a poválečnou generací.
Nápadník je romantickou komedií o představách rodičů, jak by mělo vypadat štěstí jejich
dětí. (CinemArt)
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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

čtvrtek 8.3.
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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Plesová sezona Liberec – březen
9. 3.	Ples Policie ČR, Centrum Babylon Liberec
10. 3.	2. Ples Gymnázia F. X. Šaldy, Dům kultury Liberec
10. 3.	Ples SDH Liberec, KC Vratislavice 101010, Vratislavice n. Nisou
10. 3. Country bál, Restaurace U Košků – Pavlovice Liberec
16. 3.	Pivní bál, Dům kultury Liberec
17. 3.	Reprezentační ples společnosti TRW Automotive Czech, Dům kultury Liberec
23. 3. Ples Střední školy stavební Liberec, Dům kultury Liberec
24. 3.	Reprezentační ples Technické univerzity Liberec, Dům kultury Liberec
24. 3.	Ples hokejových Panterů Liberec, Restaurace U Košků – Pavlovice Liberec
29. 3.	P yžamový ples, Lidové sady Liberec
31. 3.	Ples Systema 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

Výlet za posledním sněhem
Lyžařský oddíl SK pořádá
"Výlet za posledním sněhem" do skiareálu
na Černé Hoře v Janských Lázních.
Výlet se uskuteční v úterý 20. března 2018
a odjezd autobusu bude v 7:00 hodin z náměstí v Hodkovicích.
Návrat odpoledne po lyžování.
Za členy LO hradí autobusovou dopravu oddíl,
pro ostatní je cena za dopravu 200 Kč.
Přihlášky u pí. Švorcové na e-mailu: martina.svorcova@seznam.cz
nebo na tel: 603 948 421.
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Výzva všem nadšeným fotografům
Město Hodkovice nad Mohelkou by v letošním roce rádo realizovalo vydání stolního kalendáře 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:
yy Každý fotograf může zaslat maximálně 10 fotografii
yy fotografie by měly být průřezem celého roku a všech možných aktivit (roční období, krajinky,
zátiší, architektura, historie, akce, sešlosti atd.)
yy fotografie musí být v požadované kvalitě (min. 3MG)a nejlépe na výšku
yy fotograf zasláním fotografie souhlasí s jejím použitím pro potřeby města Hodkovice nad Mohelkou (webové stránky, Kulturní kalendář, tiskoviny apod.)
yy
Co nabízíme:
yy v ybraní fotografové, jejichž fotky budou uveřejněny v kalendáři na rok 2019 dostanou jeden
kus zdarma
yy 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

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.

Placená inzerce

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

Kulturní kalendář
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V neděli 11. 3. 2018 od 15:00 hodin pořádáme v kulturním domě

Moderovat a hrát bude Honza Nesvačil.
Připravujeme:
• V
 ystoupení Honzy Poplety
http://honzapopleta.cz/
• Předtančení dětí z SPV
• Soutěže + dětskou diskotéku
• odměnu všem dětem v maskách
Vstupné:
Masky dětské i dospělácké – zdarma
ostatní – 30 Kč
Občerstvení zajištěno.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Tým RK Motýlek
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?

?

Vás zve na

? Tajný výlet ?
který se uskuteční 14. 4. 2018.

Bližší informace budou upřesněny v RK Motýlek,
na webu a na facebooku.

?

?

Na výlet je potřeba se závazně přihlásit
buď v RK Motýlek, nebo telefonicky.
Více informací – Světlana Brázdová 604 122 544.

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu
Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách
a slepičky Green Shell-typu Arakauna
Stáří slepiček: 14 – 20 týdnů. Cena: 159 – 195 Kč/ks.

Placená inzerce

Prodej se uskuteční 8. března 2018 v 17.20
v Hodkovicích nad Mohelkou – u vlakového nádraží.
Při prodeji slepiček: výkup králičích kožek (cena dle poptávky).
Případné bližší informace: Po – Pá: 9.00 – 16.00 hod., tel. 601 576 270, 728 605 840.
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Společnost Dolmen představuje novou sociální službu
Společnost Dolmen má dlouholetou zkušenost s poskytováním sociálních služeb
dospělým lidem s mentálním postižením a kombinovanými vadami. Vznikla
v roce 2006 s cílem vytvořit alternativní pobytovou službu pro dospělé osoby
s mentálním postižením, aby nemusely prožít svůj život ve velkých zařízeních.
Díky projektu „Podpora samostatného bydlení“ se mohli již v roce 2007
přestěhovat do chráněného bydlení společnosti první klienti z domovů pro osoby
se zdravotním postižením. V následujících letech se zvyšoval nejen počet klientů
a chráněných bytů, ale objevila se i poptávka po dalších službách, které dosud na
trhu sociálních služeb chyběly. Společnost postupně získala důležité místo mezi
nestátními organizacemi v oblasti poskytování sociálních služeb a dnes má ve své
nabídce již tři sociální služby – Chráněné bydlení, Sociálně terapeutickou dílnu
a Podporu samostatného bydlení, a to na území Libereckého a Karlovarského
kraje.
Na základě potřeby definované Libereckým krajem se Společnost Dolmen
rozhodla v letech 2018 až 2020 zapojit do projektu Libereckého kraje „Podpora
a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém
kraji“, který bude spolufinancován z prostředků Evropské unie, Operačního
programu Zaměstnanost. V rámci tohoto projektu dojde k rozšíření terénní
služby Podpora samostatného bydlení, a to v lokalitě správního území obcí
s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou, Liberec, Tanvald a Frýdlant. Služba
nabízí šanci dospělým lidem s mentálním postižením a kombinovanými vadami,
kteří potřebují pomoc a podporu na své cestě k co nejvíce samostatnému životu,
ale nechtějí se stěhovat ze svých domovů či žít v pobytové službě. Ráda by také
pomohla rodinám s dospělým členem s postižením, které se obávají toho, co s ním
bude, až jim dojdou síly.
Služba nabízí možnost včas se připravit na co nejvíce samostatný život. Je založená na
individuálním přístupu, což znamená, že je klientům poskytovaná pomoc a podpora
pouze v těch oblastech života, ve kterých to skutečně potřebují.
Pro bližší informace, prosím, kontaktujte sociální pracovnici společnosti
Mgr. Renatu Bečkovou (tel.: 725 841 763; e-mail: beckova@spolecnostdolmen.cz)
nebo koordinátorku služby Mgr. Bohdanu Bensaoucha
(tel.: 776 662 676; e-mail: bensaoucha@spolecnostdolmen.cz).
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HLEDÁNÍ PRÁCE JE PRÁCE,

NALEZENÍ TÉ DOBRÉ PRÁCE JE PAK UMĚNÍ
Co odstartuje pomyslný maraton při hledání práce? Sepsání dobrého životopisu. Ať tento dokument označíme anglickým pojmem resume nebo latinsky
curriculum vitae, zkráceně CV, stále je jeho cíl jednoznačný – shrnuje náš
dosavadní život, především ten profesní. Historie psaní osobních životopisů
sahá až do 15. století a jeho podoba se za staletí výrazně proměnila.
Shrnout své znalosti, zkušenosti, dovednosti či zájmy na dvě strany je někdy nadlidský úkol. Zvlášť, když má CV zaujmout personalistu, který drží v rukou za den strukturou stejných
životopisů desítky. „Napsat kvalitní životopis je jedním z hlavních kroků při hledání práce. Proto
s nadsázkou tvrdíme, že hledání práce je práce. Internet nabízí tisíce vzorů, jak životopis sestavit,
strukturovat, do jaké šablony ho nazdobit. Jenže ve finále nelze jeden životopis poslat všem personálním oddělením,“ prozrazuje Petra Smíšková, poradkyně libereckého Centra Kašpar. Každé výběrové
řízení nese svá specifika, která je potřeba respektovat, seznámit se s nimi a pečlivě na ně reagovat
a životopis jim přizpůsobit. „Nikde přece není psáno, že životopis musí obsáhnout celý náš život. Je
v něm potřeba zdůraznit to podstatné, co se pro danou pozici hodí, co zaměstnavatel požaduje a od
potenciálního zaměstnance na nabízené pozici očekává,“ dodává Petra Smíšková.
CV 21. století je hlavně stručné, strukturované, vyplatí se kreativita a někdy i sázka na jinou než
písemnou formu. Dnes slaví úspěchy videoživotopisy a vlastní prezentace na profesních sociálních
sítích. „V Centru Kašpar lidem velmi rádi pomůžeme s přípravou životopisu i motivačního dopisu.
Navíc nabízíme různé kurzy pro přípravu na samotný pracovní pohovor a nástup do práce. O pomoc
u nás může požádat kdokoliv, kdo nejen práci hledá, ale i ten, kdo ji touží změnit, či se v zaměstnání
potýká s předsudky či nezdravým prostředím,“ říká Jiří Andrle, který tak doplňuje myšlenku Centra
Kašpar, že hledání práce je práce a je běžné si nechat poradit od odborníků.
Za 13 let svého působení v Libereckém kraji pomohlo k dobré práci Centrum Kašpar na 1300 lidem.
Do Otevřené poradny na pobočkách v Liberci či Jablonci nad Nisou se lze objednat telefonicky 739
037 527 nebo emailem petra.smiskova@centrum-kaspar.cz.
Více informací hledejte na www.centrum-kaspar.cz.

Centrum Kašpar, z. s.
Kašparova 73, 463 12, Liberec – Vesec
telefon: +420 739 037 527
www.centrum-kaspar.cz
Číslo účtu: 2128685028/5500
IČ: 26994445
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ŘÍ
DEN OTEVŘENÝCH DVE
KY
PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČ
.
ZŠ TGM HODKOVICE n.M
zve budoucí pr vňáčky
školy
a jejich rodiče k návštěvě

ve středu 21 .3. 2018
od 14 do 16 hodin

Zápis žáků do 1. ročníku ve školním roce 2018/2019
se bude konat ve středu 11. dubna 2018
od 14 do 16.30 hodin v ZŠ TGM Hodkovice n.M.

ŽÁCI ZŠ TGM HODKOVICE N.M. V SEMIFINÁLE
PRO STŘEDNÍ EVROPU SOUTĚŽE
FIRST LEGO LEAGUE V POLSKÉM MĚSTĚ LODŽ
V neděli 11. 2. 2018 proběhlo v polském městě Lodž semifinále pro střední Evropu soutěže
First Lego League (FLL). FLL je soutěž, které se týmy z naší školy účastní již několik let.
Jedná se o celosvětovou soutěž. Na konci Musí si najít k problematice informace, musí
školního roku je vyhlášeno téma, v letošním odhalit nějaký problém a navrhnout jeho řekole „Hydrodynamika“. V dané oblasti musí šení. Kromě výzkumného úkolu musí postavit
jednotlivé týmy řešit tzv. výzkumný úkol. a naprogramovat robata z kostek LEGO, který
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plní předem dané úkoly na hrací ploše. Až do
letošního roku končila naše účast v regionálním kole.
V letošním ročníku se našemu týmu „Medvíďata“ podařilo v regionálním kole v Praze
obsadit 2. místo, které znamenalo postup do
semifinálového klání v Lodži. V tomto kole
ale musí soutěžící komunikovat pouze v anglickém jazyce. Proto další příprava probíhala
ve spolupráci s paní učitelkou Danou Ruckou.
V Lodži se sešlo 27 týmů ze Slovenska,
Polska, Maďarska a České republiky. Naše děti
neměly lehkou úlohu, protože většina týmů
byla složena ze starších členů nebo se jednalo
o týmy, které postupují téměř pravidelně.
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Přestože se náš tým umístil ke konci startovní listiny, odjížděli jsme domů spokojení.
Děti si vyzkoušely, jak obtížné je vyjadřovat
všechny myšlenky v cizím jazyce. Viděly mnoho zajímavých modelů, nápaditých řešení, ze
kterých mohou do budoucna čerpat. Podívaly
se do třetího největšího polského města, i když
na jeho poznávání bylo jen málo času.
Všem členům týmu: Jiřímu Křížkovi (8.A),
Adéle Kolomazníkové (ZŠ Český Dub), Dominiku Arltovi, Vítu Komňackému, Vendule Pelantové (všichni 7.A) a Pepovi Mitro Ondovi (5.B)
děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy
a paní učitelce Daně Kalouskové za vzornou
přípravu.
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Informace z MŠ Sluníčko
yyNa konci ledna se konal lyžařský výcvik v Bedřichově, který probíhal ještě
začátkem února. Děti byly nadšené. Všechny to moc bavilo a byly velice
šikovné.
yyDo MŠ nám přijelo divadélko Koloběžka a přivezlo nám pohádku: RODINKA
PALEČKOVIC, ANEB JAK VYZRÁT NAD BACILY.
yyV březnu se můžeme těšit na vynášení MORÉNY, kterého se zúčastní děti
z MŠ, ale také široká veřejnost. Tímto vás zveme na tuto akci, která proběhne 20. 3. v 10:00 před naší MŠ.
yyDále vás chceme pozvat na VELIKONOČNÍ DÍLNU, která se bude konat 27. 3.
od 15.00 hodin v naší MŠ. S sebou si vezměte vyfouklá vajíčka a drobný výtvarný materiál na jejich ozdobení. Těší se na vás, děti i celý kolektiv MŠ.

