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Úvodní slovo redakční rady
Vážení čtenáři,
dovolte mi hned na úvod popřát vám veselé Velikonoce a dětem bohatou pomlázku. Jaro na
sebe snad už nenechá dlouho čekat a kromě akcí, které najdete v dubnovém čísle, si budeme
moci užít i procházky v přírodě. Uvnitř tohoto čísla tradičně naleznete důležité informace
z městského úřadu, střípky z dění v mateřské školce a na závěr také pozvánku na oblíbené
pálení čarodějnic.
S přáním slunečného měsíce dubna Naďa Burianová

Jubilanti v dubnu 2018
Jiří Jiroš
Ludmila Pekařová
Anna Pokorná

Zdeněk Kadlec
Jaroslav Patočka
Jindra Šikolová

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

Slavnostní vítání občánků
V pátek 20. 4. 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.“

Klaudie Gažiová, Simona Vondrysková, Kryštof Strouhal, Martin Kancian,
Eliška Francová, Matylda Kovářová, Viktorie Matějková, Vilemína Ryšavá
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 5. zasedání rady města 28. 2. 2018
- R
 ada města nesouhlasila s žádostí o koupi části pozemku města p.č. 1633 (ostatní plocha) o výměře cca 750 m2 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou. Žádost podal pan M. , bytem Ž. Rada předává
věc k rozhodnutí do zastupitelstva města.
- Rada města souhlasila s žádostí o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
č. IV-12-4015033/VB/02. Stavbou je dotčena nemovitost v majetku Města Hodkovice nad Mohelkou, a to pozemek p. č. 1515 (ostatní plocha) o výměře 2081 m2 v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou. Jednorázová finanční náhrada za zřízení věcného břemene se se smluvně sjednává ve výši
1.000 Kč plus daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby.
- Rada města schválila uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v domě v ul. Pražská č.p. 202
v Hodkovicích nad Mohelkou, na základě žádosti pana H., bytem Hodkovice nad Mohelkou
- Rada města schválila Smlouvu o dílo mezi městem a MgA. Hanou Novákovou, akad. Sochařkou
a restaurátorkou, bytem Ohrazenice 239, 511 01 Turnov. Předmětem je provedení „Restaurátorského zásahu na krucifixu v Liberecké ulici“.
- Rada města vzala na vědomí inventarizační zápis o výsledcích inventury majetku ve správě
Města Hodkovice nad Mohelkou k 31.12.2017. Porovnáním fyzické inventury s účetním stavem
nebyly zjištěny žádné rozdíly.
- Rada města nesouhlasila se zadáním vytvoření leteckých fotografií Společností CBS Nakladatelství s.r.o., Vodní 1972, 760 01 Zlín za cenu 5990,-Kč + DPH.
- Rada města vzala na vědomí informaci o stav dluhů za užívání městských bytů ke dni 31. 1. 2018.
Dluhy činí 135.538 Kč.
- Rada města schválila podání žádosti o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje
do programu 8.12 Podpora ochrany přírody a krajiny v Libereckém kraji.

Informace ze 2. zasedání zastupitelstva města 7. 3. 2018

- Z astupitelstvo města vzalo na vědomí záměr zvýšení bezpečnosti dopravy v Hodkovicích n.M.
na silnici 278 (ul. Českodubská) a 27814 (ul. Liberecká)“ a pověřuje starostku města další přípravou projektu.
- Zastupitelstvo města schválilo projektový záměr Cyklostezka Karolíny Světlé v Podještědí (Liberecký kraj) – I. etapa a uložilo starostce města zajistit ve spolupráci s obcí Bílá zadání veřejné
zakázky na projekční a inženýrskou činnost potřebnou k povolení stavby stavebním úřadem
a realizaci stavby (DÚR, DSP/PDPS) a územní studii zbývajících úseků.
- Zastupitelstvo města schválilo návrh Smlouvy o směně nemovitostí č. 1/2018. Pozemky
ve vlastnictví města Hodkovice nad Mohelkou - pozemek p.č 2028/4 (trvalý travní porost)
o výměře 477 m2 a pozemek p.č. 2436/2 (orná půda) o výměře 379 m2, oba v k.ú. Hodkovice
nad Mohelkou se směňují za pozemek p.č. 2231/1 (ostatní plocha) o výměře 65 m2, pozemek
p.č. 2231/2 (ostatní plocha) o výměře 228 m2, pozemek 2230/2 (ostatní plocha) o výměře
187 m2, pozemek p.č. 2230/3 (orná půda) o výměře 103 m2, pozemek p.č. 2229/2 (ostatní
plocha) o výměře 17 m2, pozemek p.č. 2227/2 (ostatní plocha) o výměře 238 m2 a pozemek
p.č. 2228 (trvalý travní porost) o výměře 18 m2, vše v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou ve vlastnictví paní P., pana Z. a pana Z.
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- Z astupitelstvo města schválilo 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 směňuje za pozemek p.č. 2675 (trvalý travní porost) o výměře 1647 m2
v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou, ve vlastnictví pana Ž.
- Zastupitelstvo města schválilo žádost o prodej pozemku města p.č. 1730/5 (ostatní plocha)
o výměře 28 m2 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou za cenu 100.- Kč/m2 + náklady spojená
s prodejem.
- Zastupitelstvo města schválilo návrh darovací smlouvy mezi městem Hodkovice nad Mohelkou a Hospicem sv. Zdislavy, o.p.s., se sídlem Pod Perštýnem 321/1, 460 01 Liberec IV – Perštýn,
IČ 28700210 o finančním daru ve výši 13.500,-Kč.
- Zastupitelstvo města vzalo na vědomí stanovisko Sportovního klubu Hodkovice nad Mohelkou z.s., č.p. 589, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, IČ: 46745009 ke Smlouvě o nájmu sportovního areálu v Hodkovicích nad Mohelkou a podepsanou smlouvu ponechává v původním
znění.
- Zastupitelstvo města projednalo znalecký posudek č. 005/350-2018 o ceně nemovitostí na
pozemky průmyslové zóny Hodkovice nad Mohelkou. Jedná se o pozemek p.č. 2389/1 (ostatní
plocha) o výměře 21234 m2, pozemek p.č. 2616 (zahrada) o výměře 937 m2, pozemek p.č. 2771
(zahrada) o výměře 2443 m2 a pozemek p.č. 2772 (zahrada) o výměře 2250 m2, vše v k.ú.
Hodkovice nad Mohelkou. Zastupitelstvo města bere na vědomí zpracovaný znalecký posudek
a nebude v současné době připravovat záměr prodeje souboru pozemků.
- Zastupitelstvo města souhlasilo se vznikem pracovněprávního vztahu mezi městem a členem
zastupitelstva obce, paní B. s účinností od 12.3.2018.
- Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu finančního výboru o kontrole opravy střechy
na Kulturním domě - Hasičárně Záskalí a Zdravotním středisku Hodkovice nad Mohelkou,
konané dne 12.02.2018.
- Zastupitelstvo města vzalo na vědomí statistiku Obvodního oddělení Policie ČR Hodkovice nad
Mohelkou týkající se trestných činů, přestupků a blokových pokut.

Informace ze 6. zasedání rady města 14. 3. 2018

- R
 ada města souhlasila se žádostí o pronájem pozemku města p.č. 142 (zahrada) o výměře
58 m2 a části pozemku p.č. 143 (zahrada) o výměře 65 m2 v k.ú. Jílové u Hodkovic nad Mohelkou. Žádost podal pan M.
- Rada města souhlasila se žádostí paní K. o prodloužení její nájemní smlouvy na městský byt.
- Rada města souhlasila s žádostí KC KOOPERATIVA Jablonec nad Nisou, z.s., Dr. Randy
4096/13, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 26641232 o povolení konání cyklistických závodů Extraliga Masters / Krajský pohár v silniční cyklistice, konaný 28.4.2018 a Český pohár mládeže
v silniční cyklistice, konaný 9.9.2018.
- Rada města schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,- Kč na nákup věcných
cen pro vítěze jednotlivých kategorií, s uvedením místa konání závodu.
- Rada města souhlasila se stanovením měsíčního paušálního poplatku za používání HTS
v Pečovatelské službě Hodkovice nad Mohelkou pro 1 uživatele/1 telefonní číslo dle cenových
podmínek během roku 2017.bVzhledem k celkové úhradě za paušální poplatky za rok 2017
navrhuje stanovení pro jednoho uživatele /1 telefonní číslo paušální poplatek 401,26 Kč.
- Rada města vzala na vědomí informaci o stav dluhů za užívání městských bytů ke dni
28.02.2018. Dluhy činí 111.447,- Kč.
Pokračování na straně 6
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- R
 ada města schválila uzavřené nájemní smlouvy o nájmu hrobových míst na veřejném pohřebišti v Hodkovicích nad Mohelkou uzavřené v době od 1.01.2017 do 31.12. 2017 podle seznamu
předloženém paní Irenou Líbalovou.
- Rada města schválila návrh ceníků provozovatele veřejného pohřebiště v Hodkovicích nad
Mohelkou, které tvoří přílohu č. 1 a č. 2 Řádu pohřebiště města Hodkovice nad Mohelkou.
- Rada města schválila v Příloze č. 1 cenu za nájem pozemku ve výši 10,-Kč/m2/rok a cenu za
služby spojené s nájmem místa na pohřebišti včetně vodného takto:
• hrobky 150,-Kč/1 rok,
• hrobového místa pro uložení rakve se zemřelým 150,-Kč/1 rok
• urnové místo pro uložení zpopelněných ostatků zemřelých 150,-Kč/1 rok.
- Rada města schválila v Příloze č. 2 ceník prací na veřejném pohřebišti následně: kopání hrobu
5500,-Kč, příplatek za promrzlou zeminu v období od 01.11. do 01.04 včetně využití techniky
1500,-Kč, příplatek ve výjimečných případech (sesuv půdy, skalnaté podloží apod.) 1500,-Kč,
uložení urny do společného hrobu 450,-Kč, nespecifikované práce 1 hodina 450,-Kč s tím, že
tyto ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platnost ceníků je od 1. dubna 2018.
- Rada města souhlasila s výměnou dvou oken v Pražské 179, Hodkovice nad Mohelkou, kterou
podal pan R. Výměna bude provedena na náklady žadatele
Úplné znění usnesení rady města a zastupitelstva města najdete na www.hodkovicenm.cz.
Zapsala Markéta Khauerová – starostka města

JEDNÁNÍ zastupitelstva města
3. veřejné zasedání Zastupitelstva města Hodkovice nad Mohelkou
se koná 18. dubna 2017 od 18 hodin
v obřadní síni Městského úřadu Hodkovice nad Mohelkou.
Těšíme se na Vaši účast

Pozvánka na společné jednání
Zastupitelstvo města Hodkovice nad Mohelkou Vás zve na společné jednání
ve středu 11. 4. 2018 od 18 hodin v klubovně hasičů v Jílovém
Téma jednání: Petice obyvatel obce Jílové u Hodkovic nad Mohelkou s žádostí
o dílčí změnu změny č. 5 územního plánu města Hodkovice nad Mohelkou
v úseku k. ú. Jílové u Hodkovic n. M.
Těšíme se na setkání s Vámi.
Jménem zastupitelstva města
Bc. Markéta Khauerová – starostka města

Placená inzerce
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Pozvánka do divadla
Městské kulturní středisko v Hodkovicích nad Mohelkou

pořádá v pátek 11. května 2018
zájezd do Divadla Hybernia

na český muzikál Janka Ledeckého

IAGO

V hlavních rolích se představí Janek Ledecký, Dasha, Michal Novotný, Anna Slováčková,
Martin Pošta, Bořek Slezáček, Petr Vondráček, Lukáš Adamec, Lucie Černíková a další.
Libreto a režie Robert Johanson, hudba a aranže Michal Kovalčík, hudba a texty Janek Ledecký.

Autobus bude odjíždět z náměstí v Hodkovicích nad Mohelkou v 15.00 hodin.
Rezervace vstupenek v Městské knihovně na telefonu 605 854 107.

Mirko Černý – Jaro
Když vlahý vítr zavál z hor
a vzbudil buky, javory a břízy
i pavouka co svojí přízí
hned omotával stébla trav
jež po zimě tu zbyla,
by ožila a třpytila se v rose
jak káže jara mrav.
Tu první vlahou noc
pak protančily víly
a z palouku tam v lese,
dál ozvěnou se nese
po celičkém kraji,
že paní Zima končí
a květy s láskou spojí
zas kouzelný čas v máji.
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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
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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: 15 – 20 týdnů. Cena: 159 – 195 Kč/ks.

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.

Placená inzerce

Prodej: 13. dubna, 19. května a 16. června 2018 v 17.20
v Hodkovicích nad Mohelkou – u vlakového nádraží.
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Hledáte práci
a nedaří se Vám???
Nebo jste na mateřské
dovolené a nemáte
se kam vrátit po
mateřské???
Nebo jen přemýšlíte
o rekvalifikaci???

Pokud jste alespoň na jednu
z otázek odpověděli ano,
přijďte se k nám podívat

11. 4. 2018 od 17 hodin
na informační schůzku projektu

LEPŠÍ ŠANCE
PRO TRH PRÁCE
kde Vás seznámíme s tím, kdo
jsme a co Vám můžeme nabídnout,
zajištěno bude i malé občerstvení.
Schůzka je nezávazná.

KULTURA POD JEŠTĚDEM
Václav Helšus čte z knihy
Miloslava Nevrlého O Jizerských horách
od 9. února 2018 každý pátek
v 18 hodin, repríza v neděli od 11 hod
liberec.rozhlas.cz

Vstupné: 130 / 100 Kč

17.4. 2018 v 19:00
LIBEREC
Technická univerzita, budova G, Univerzitní nám. 1410

Předprodej: e-obchod www.dub.cz, MIC, nám. Dr. E. Beneše 23, tel.: 485 101 709,
vstupenky@visitliberec, info: 739 918 703

KINO – DUBEN 2018
HODKOVICE NAD MOHELKOU
Pátek 6. dubna v 19 hodin

BAJKEŘI

Nevlastní bratři Jáchym a David společně s kamarádem Sašou tráví většinu
života na sociálních sítích. Co se stane, když se na nátlak rodičů vydají na
cyklovýlet? Česká rodinná komedie. Délka 93 minut. Vstupné 80 Kč.

Pátek 13. dubna v 19 hodin

PŘÍŠERÁKOVI

Rodina monster se vydává po stopách čarodějnice s jediným cílem: přinutit
ji, aby odčarovala prokletí a vrátila jim lidskou podobu. Cesta za rodinným
štěstím je však plná úskalí a ostrých zubů. Animovaná rodinná komedie
Německo/Velká Británie. Délka 96 minut. Vstupné 50 Kč.

Pátek 20. dubna v 19 hodin

KRKONOŠE

Dokumentární film Viktora Kuny a Martina Krále zavede diváky do
nejkrásnějších míst Krkonoš a zobrazí jejich geomorfologický vývoj, faunu,
flóru i činnosti člověka v našich nejvyšších horách. Délka 103 minut. Vstupné
80 Kč.

Pátek 27. dubna v 19 hodin

8 HLAV ŠÍLENSTVÍ

Strhující příběh výjimečně nadané umělkyně unášené dějinnými událostmi 20.
století v Sovětském svazu. Česko-slovenské životopisné drama. Doporučená
přístupnost 12 let. Délka 107 minut. Vstupné 80 Kč.

PŘEDSÁLÍ KINA
ZA TAJEMSTVÍM DIVADLA
VÝSTAVA

Dokumentární film KRKONOŠE
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MĚSTSKÉ KINO V HODKOVICÍCH NAD MOHELKOU

NENECHTE SI UJÍT
KRKONOŠE – dokumentární film
Dokumentární film Viktora Kuny a Martina Krále, zachycující Krkonoše, nejvyšší české
hory, jejich geologický a geomorfologický vývoj, flóru, faunu, historické a kulturní souvislosti činnosti člověka v Krkonoších. Film Vás mimo jiné zavede do nejkrásnějších míst
Krkonoš, jako je např. Obří a Labský důl, Sněžné jámy, Sněžka, Malý a Velký rybník nebo
Labský, Pančavský a Mumlavský vodopád nebo pramen Labe.(oficiální text distributora)
Uvedeme v našem kině v pátek 20. dubna v 19.00 hodin, vstupné 80 Kč.

8 HLAV ŠÍLENSTVÍ
Drama, životopisný, historický
Česko, Slovensko
Režie: Marta Nováková
V hlavní roli: Aneta Langerová
107 minut

Netradiční životopisný film o ruské básnířce Anně Barkovové (1901–1976).
Sovětské Rusko, rok 1921 – mladičká Anna má před sebou hvězdnou kariéru, právě jí vychází první sbírka, prý bude největší ruskou básnířkou, která zastíní samotného Puškina.
O pár let později už se ale tísní v nákladním vagónu, který směřuje do neobydlených stepí
Kazachstánu. Nebude to její jediná cesta ani její jediný lágr. Básnířka Anna Alexandrovna
Barkovová strávila v táborech sovětského Gulagu a ve vyhnanství 22 let svého života. Název filmu 8 hlav šílenství odkazuje ke stejnojmenné novele Anny Barkovové, ale i k osmi
hlavám - kapitolám, do nichž je snímek rozčleněn. Kapitoly mají každá svůj odlišný styl,
a každá přenáší diváka do jiného období života básnířky. Jako celek pak skládají strhující
příběh výjimečně nadané umělkyně unášené dějinnými událostmi 20. století v Sovětském
svazu.(oficiální text distributora)

Uvedeme v našem kině v pátek 27. dubna v 19.00 hodin, vstupné 80 Kč.

OD DUBNA PROMÍTÁME I DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ
OD 19.00 HODIN

Kulturní kalendář
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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

Městská knihovna
Kontakt:

Výpůjční doba
pondělí:
středa:
čtvrtek:

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

V případě zájmu volejte
+420 724 923 209

65,-

Placená inzerce

99 polévka + hlavní jídlo
99 pondělí až pátek
99 výběr ze tří jídel (jedno vždy bezmasé)
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Informace z MŠ Sluníčko
yy Na konci února, za doprovodu rodičů, proběhl karnevalový průvod. Děti došly až na
náměstí, kde společně přednesly básničky,
které se naučily. Děti měly krásné masky
a celá akce se velmi zdařila. Děkujeme paní
starostce Markétě Khauerové i ostatním lidem za milé dárečky.
yy Děkujeme panu Miloslavu Dvorskému, za
možnost nahlédnout do pravé ševcovské dílny v Českém Dubě. Děti byly velice nadšené,
vyzkoušely si zatloukání hřebíčků, šití na
stroji nebo broušení kůže. Na památku jsme
si odnesly spousty kůže na vyrábění s dětmi.
yy V místním kině na nás čekala pohádka „Hurvínek a kouzelné muzeum“ Pohádka byla
velmi hezká a dětem se moc líbila.

yy Děkujeme panu Martinovi Polívkovi za možnost nahlédnutí do kovářské dílny. Třída krtečků si tuto návštěvu velice užila a odcházela s hezkými zážitky.
yy První jarní den jsme celá školka společně
s rodiči vyrazili k místní řece Mohelce, abychom vyhnali zimu pryč a přivítali jaro. Po
přednesení básniček od dětí jsme odhodily
naši MORANU do řeky a zimě zamávali
a s radostí přivítali jaro.
yy Děkujeme Daniele Novotné za možnost nahlédnout do veterinární ordinace, kde se děti
dozvěděly spoustu zajímavých informací
o zvířátkách. Děti byly z návštěvy nadšené.
yy V dubnu nás dále čekají tyto akce: Návštěva
Naivního divadla v Liberci, divadlo Koloběžka a Čarodějnický rej.

V dubnu bychom Vás
rádi pozvali na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,
který se uskuteční
3. 4. 2018
od 9:00 do 16:00 hodin.

Zápis dětí pro školní rok
2018/2019
do MŠ Hodkovice n. M.
proběhne 3. 5. 2018
od 9:00 do 16:00 hodin.

Kulturní kalendář
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Aleš Mlejnek
Pro dubnový rozhovor jsem se vypravila až na „jílovský zámek“ do malého avšak velmi
nápadného rodinného domku ve svahu. Do království manželů Mlejnkových, kde na
mě čekal až pohádkový příběh. Odhodlání, vytrvalost, láska a nadšení, to vše najdete
v rozhovoru s automobilovým závodníkem do vrchu, panem Alešem Mlejnkem.
Závody do vrchu, jak jste se k nim dostal?
Vlastně od kolébky. Jsem původem z Vyskře,
ročník 1967. A právě v těchto letech se tam
zrodily závody do vrchu pod taktovkou místního automotoklubu a u nás na Vyskři se kolem toho začala motat snad celá vesnice. Takže
jsem se zamiloval do závodních aut a závodů
už jako dítě.
Od jakého věku jste tedy závodil?
Už asi jako čtrnáctiletý jsem začínal na minikárách, což je kára bez motoru a závodí se
z kopce dolů ve slalomu mezi brankami. Je to
něco jako slalom na lyžích. To byla moje první
zkušenost. A musím říci, že výborná. Každá
chybka se zde projeví na čase – je to taková
výborná škola čisté stopy. Ale už tehdy jsem
tíhnul k formulím. Nikdy jsem netoužil po
klasickém „plechovém“ autě. V pozdějším věku
jsem se dostal k amatérskému rallycrossu. Formule ale zůstala mojí vášní.
Kdy jste si tedy pořídil první formuli?
Po revoluci jsem začal podnikat a neměl jsem
tolik prostoru věnovat se svému koníčku.
V roce 1997 jsem se ale dočkal a pořídil jsem
si první formuli. S ní jsem tenkrát jel svoje
úplně první závody Mistrovství České republiky - závody do vrchu a zrovna na Záskalí. Byla
to poměrně silná formule, takže první závodní
rok byl vlastně zkušební. Člověk se musel naučit ten „stroj“ zkrotit a ukočírovat na trati.
Závody do vrchu s formulí jsou nebezpečná
disciplína.
Ještě pořád ji máte?
Kdepak, v roce 2001 jsem ji vyměnil za formuli na lepší úrovni. Byly to však velké investice

do motoru, převodovky, celé to bylo technicky náročné. Tak jsem ji prodal a závody jezdil
s půjčenou formulí. V letech 2000-2001 jsem
byl vicemistr republiky ve své objemové třídě.
Pro rok 2003 jsem si zapůjčil historickou formuli MTX 1-04KIN (což je v zasvěcených kruzích legendární stroj) a s ní jsem získal titul
mistra republiky v absolutním pořadí historických vozů.
To zní jako velký úspěch a dobře nakročená
závodní kariéra. Pokračoval jste v tomto duchu i v dalších letech?
Bohužel poté nastala velká pauza. Svůj čas
jsem věnoval firmě a rodině. To byla priorita,
nějak si nastavit a vyřešit rodinné záležitosti
a dobře pokračovat v podnikání.
To je škoda. Když ale slyším s jakým nadšením o formulích hovoříte, určitě pauza netrvala dlouho.
Netrvala! Po dohodě s partnerkou jsem v roce
2007 opět koupil formuli a pustil se do závodění znovu. Z počátku to byla slabší formulka na
tzv. nové začátky. A začal jsem se zúčastňovat
seriálu KW Berg cup. To jsou závody pro nelicencované jezdce, ale na velmi vysoké úrovni
jak pořadatelsky tak i jezdeckým polem. Chtěl
jsem jezdit ale hlavně pro zábavu a užívat si
můj milovaný koníček. Jezdila se mnou moje
partnerka a synové a potkával jsem se se skvělou partou závodníků, mechaniků a vůbec
lidiček kolem. To byla nádherná doba s lidmi
se stejným „postižením“. Mimochodem – moje
partnerka. Chytlo ji to tenkrát úplně stejně
jako mne a závodní víkend bez ní si už vůbec
nedovedu představit. Je to taková moje velká
„šéfmechanička“.

Kulturní kalendář
Odhaduji, že s Vaším elánem ale závodění jen
pro zábavu nestačilo.
No přeci jen jsme chlapi – každý chce vyhrávat.
V roce 2008 jsem si tedy jel do zahraničí pro
výbornou formuli Opel Lotus, do které jsem
nechal postavit nový motor a závodění byla
zase velká radost. Hned v roce 2009 jsem byl
vicemistr KWBC v absolutním pořadí a o rok
později jsem dokonce získal prvenství. Další
rok jsem byl druhý absolutně. To byla báječná léta. Jsou to pro mě jedny z nejváženějších
výsledků v kariéře. Soupeři a jejich stroje byli
na špičkové úrovni. Velmi si těchto úspěchů
vážím. Bohužel v roce 2012 jsem měl poměrně
vážnou havárii. Naštěstí bez újmy na zdraví.
V roce 2013 přišel čas na změnu a do garáže jsem mohl zaparkovat tovární italskou
formuli Gloria C8F, kterou mám dodnes. Bylo
to dobré rozhodnutí, účasti na závodech nesly
své ovoce. V těchto letech se více méně přerodil původně KW Berg (později dle generálního
partnera LM Berg Cup) do neméně kvalitního
Maverick Rescue Eurocupu. Takže výsledek
v roce 2014 - opět vítězství v absolutním pořadí. V dalším roce jsem měl dost smůlu a provázely mne problémy s motorem. I to k závodění
patří – je potřeba vydržet, člověka to morálně
posílí. Roku 2016 jsem se opět vrátil do mistrovství České republiky. Jezdil jsem Českou
trofej po celý rok velmi úspěšně. Před posledním závodem bylo nakročeno k zisku titulu.
Bohužel díky technické závadě na tomto závodě z toho bylo druhé místo. O rok později
už jsem ale slavil titul pro vítěze České trofeje
Mistrovství České republiky.
Úspěchy to jsou úžasné, kam směřujete nyní?
Výsledkově se už není s touto technikou kam
posunout, proto jsem se letos rozhodl vyměnit
motor za silnější. Ale je to vždy o kompromisu. Přeci jen je motosport finančně velmi náročný a sponzoři se do tohoto odvětví zrovna
nehrnou. Takže vše dělám převážně „za své“.
Nyní mne čeká hodně práce v technické oblasti. Letošní sezona bude zkušební, cílem je zase
rychlejší čas ve spolehlivé formuli. Konkurence nespí a všichni se snaží zlepšovat techniku
a já bych nechtěl zůstávat pozadu.
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Jak jinak se ještě na závody připravujete?
Disciplína je to podobná sjezdovému lyžování.
V pátek se přijede na závody a musíte si trať
pořádně zažít. Vždycky si ji několikrát pomalu
projedu civilním autem dokud ji neznám zpaměti. A to každý metr! Většina tratí zůstává stejná, ale přece jen dochází rok od roku
k drobným změnám povrchu a já musím mít
trať perfektně naučenou. O vítězi rozhodují setinky. U závodů do vrchu kromě připravenosti
hraje velkou roli i zkušenost závodníků. Je mi
51 let a vždy je radost porážet kluky o generaci mladší. 
To je příprava, jak potom vypadá samotný
závod?
Závod je sprint. Rozhoduje se na několika
kilometrech zpravidla ve dvou jízdách kdy se
jednotlivé časy sčítají. Pro mě to je o absolutní koncentraci, správné přípravě a klidu. Pak
můžu zajet nejlepší čas.
Jak Vaši vášeň přijala manželka a rodina?
Bez podpory rodiny by to nešlo. Není to klišé,
opravdu. Kdybych neměl tak báječnou ženu,
která za mnou stojí a maximálně mě podporuje, nemohl bych závodit na takové úrovni.
Ona je mojí největší fanynkou, mechanikem,
kuchařkou a hlavně parťákem. Už zná moje
rituály před závodní jízdou, pomáhá mi s přípravou a samozřejmě mi drží palce. Je úžasná
– jednu chvíli vaří kafe pro půl depa, za minutku čistí pneumatiky na formuli. Hned na
to diplomaticky „odhání“ fanoušky, když je už
náš čas a je třeba se koncentrovat.
Účast na závodech je asi náročná, kolik to zabere Vašeho volného času?
To je pravda, hodně cestujeme. Závody tady
u nás v České republice jsou během cca 8 víkendů. Dále jezdím několik oblíbených závodů
Mistrovství Evropy a především mou milovanou trať Trento – Bondone v Itálii.

pokračování na další straně
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Proč je zrovna tato trať Vaší oblíbenou?
Už trať sama o sobě je výjimečná. Je to nejdelší trať závodů do vrchu v Evropě. Měří necelých 18 km, má přes 330 zatáček a převýšení
je kolem 1350 m. Mezi závody to je něco jako
Wimbledon v tenise. Italové závody do vrchu
milují a po celé trase se fandí jako na fotbale. Je tam úžasná atmosféra. Pro mě osobně to
byla životní výzva. Řidič se musí naučit trať,
která je technicky velmi náročná, samozřejmě
úplně nazpaměť. Při takovém závodě se nesmí
chybovat. Zkoušel jsem ji pokořit třikrát. Poprvé jsem v civilním autě v přípravě najezdil
1200 km a nesčetněkrát jsem ji shlédnul na
youtube. Další rok jsem pro osvěžení najezdil
už jen 300 km. Bohužel v obou těchto případech jsem závod nedokončil kvůli technické
závadě motoru. Technika zde dostává hodně
zabrat. Na potřetí to ale už vyšlo. Loni jsem
poprvé závod dokončil s pěkným časem 10 minut 55 sekund. Ve velké konkurenci italských
závodníků na stejných nebo podobných strojích jsem získal 2. místo ve třídě, 20. místo absolutně! Troufám si říct, že to byl můj životní
úspěch.
Kdy letos poprvé vyjedete na trať?
Koncem března – 31. 3. začínáme na závodech
na okruhu v Brně. Je to úplný začátek sezony,
sice na okruhu, ale závod do vrchu. Na začátek sezóny je to výborné – odzkouší se relativně bezpečně nová technika, je potřeba se po
zimně rozhýbat. Všichni zde také procházejí
povinným testováním jako před každou se-
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zonou. Takovou STK pro závodní vozy. Dále
letos máme samozřejmě v plánu tradiční závody jako je Náměšť nad Oslavou, ECCE Homo
Šternberk, Ústeckou 21. Také bych zde chtěl
všechny pozvat na závody do vrchu na Ještědu
v termínu 16. – 17. 6. Budu rád, když přijdou
čtenáři pořádně fandit.
Já se k pozvánce přidávám, přijďte fandit, prohlédnout si formuli, vychutnat atmosféru. Protože to
co vám v řádcích nemohu zprostředkovat je nadšení a zároveň velká disciplína tohoto úspěšného
závodníka. O formulích a závodech, všech starostech a náročných tratích mluví s takovou lehkostí, jako by to bylo opravdu jen hobby. Přestože se
mezi řečí dozvíte, že nemá dovolenou, protože
jezdí s karavanem po závodech, během závodního
víkendu nepije, doma tráví mnoho času organizací a přípravou. Odměnou mu však je nevídaná
sbírka pohárů a ocenění ze kterých přechází zrak.
Nakonec vám, čtenáři, musím prozradit ještě jednu věc. Správně se říká, že za silným mužem bývá
ještě silnější žena. Není tomu jinak ani tentokrát.
Křehká, sympatická paní závodníková. Usmívá
se při vyprávění svého muže, s odvahou se těší
na další sezónu, snaží se maximálně přizpůsobit,
aby se vše vydařilo, přestože během závodu napětím nedýchá. Měla jsem tu čest poznat opravdový
tým, ať už na trati nebo doma v obýváku, a to je
podle mého to největší vítězství!
autor: Naďa Burianová, Aleš Mlejnek,
foto: archiv Aleš Mlejnek
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Fotografie z MŠ Sluníčko

VICE
ZŠ TGM HODKO

n. M.

1. ročníku
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ů
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Z
19 se koná
2018/20
ve školním roce

dubna 2018
ve středu 1o11. 6.30 hodin
od 14 d
dkovice n.M.
v ZŠ TGM Ho

sobota

7. dubna
9-12 hod
TENNECO uklízí Hodkovice!
Sraz v 9,00 v Hodkovicích
u restaurace Na Koupališti
S sebou:
Dobrou náladu, vhodné oblečení, obuv
Rukavice a pytle dostanete na místě
Po akci bude společné posezení
v restauraci Na Koupališti
Informace a přihlášení:

485 237 460 / 776 706 203
AJanysova@Tenneco.com

Termín pro nahlášení zájemců do 23.3.

Pojďte slavit s námi!
kalendář akcí pro veřejnost

Knihkupectví Fryč
27. března
Oldřichov v Hájích
1. dubna
Jizerka
27. - 28. dubna

Křižany | 4. - 5. května
Jizerka | 6. května
Kořenov, Jizerka
27. května
Jizerské hory
9. - 10. června
Horní Maxov
14. července
Jizerské hory
24. srpna
Jizerka čp. 2
8. - 9. září
KVKLI | 5. září
Hejnice | 3. listopadu
KVKLI
4. - 26. října
Černousy
6. - 7. října
U Jezu 10, Liberec
23. října
Vratislavice 101010
23. listopadu

PADESÁT (A VÍC) LET S JIZERSKÝMI HORAMI

s Knihkupectvím Fryč

Povídání s Miloslavem Nevrlým, Siegfriedem Weissem a Romanem Karpašem
k 50. výročí CHKO Jizerské hory.

JARO V EKOCENTRU

se Suchopýrem a Ekocentrem Oldřichov v Hájích

Seznámení s životem a ochranou obojživelníků, exkurze k Šolcovu rybníku, prohlídka
migračních bariér a tvořivé dílny s velikonoční tematikou.

SOVÍ NOC

s Českou společností ornitologickou a se Společností pro Jizerské hory

Akce pro milovníky ptactva (zejména rodiny s dětmi) s přespáním na Jizerce. Blízká
setkání s živými sovami, škola soví řeči, výprava do nočního lesa, hry, ukázky
kroužkování a další.

VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU

s Českou společností ornitologickou

Vycházka s posloucháním hlasů a pozorováním ptáků, ukázky kroužkování, hry pro děti
na téma námluvy a hnízdění a mnoho dalšího.

PROCHÁZKA ZA UPOLÍNY

s Českou botanickou společností

Botanická vycházka nejen za erbovní rostlinou CHKO Jizerské hory.

VÝPRAVA DO DIVOČINY

Dvoudenní komentované putování s průvodcem mimo turistické trasy zapovězenou
divočinou jizerskohorských bučin a rašelinišť. Fyzicky náročné.

SLAVNOST JIZERSKÝCH LUK

Setkání na louce s ukázkami ručního kosení, pastvy ovcí s ovčáckým psem, stezkou
s lučními úkoly, botanickou vycházkou, lučním občerstvením...

NOČNÍ VYCHÁZKA „TICHO, TMA, SAMOTA“

Pojďme se vypravit do temného lesa, kam nedosáhne městské osvětlení! Vycházka není
vhodná pro malé děti.

TAJEMNÁ RAŠELINIŠTĚ

se Společností pro Jizerské hory

Exkurze do rašelinišť s odborným výkladem a doprovodný program pro rodiny s dětmi,
s naučnou ministezkou a dílničkami.

JIZERSKOHORSKÉ FILMY

Výběr zajímavých záběrů z dokumentárních filmů o Jizerských horách od 30. let až
po současnost jako výsledek badatelské práce Pavla D. Vinkláta.

VÝSTAVA „MOJE VZPOMÍNKY NA JIZERKY“

Výstava fotografií zachycujících zážitky a vzpomínky široké veřejnosti. Pošlete nám i Vy
svoji fotku s příběhem spojeným s Jizerskými horami...

FESTIVAL PTACTVA

s Českou společností ornitologickou

Tradiční akce s pozorováním ptactva, ukázkou kroužkování, hrami a dalšími aktivitami,
tentokrát na téma migrace ptáků a nebezpečí, která na opeřence čekají při tahu.

PAMĚTNÍ STROM CHKO JIZERSKÉ HORY

Sázení stromu s programem k připomínce uplynulých 50 let Chráněné krajinné oblasti.
Vystoupení skupiny Načas.

JIZERSKOHORSKÝ MAŠKARNÍ BÁL

K tanci zahraje orchestr Swingtet. Chybět nebude tombola a odměny pro nejlepší masky
k tématu Jizerských hor.

jizerskehory.ochranaprirody.cz
liberecko@nature.cz
482 428 999

