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Informace z MŠ Sluníčko
 y Na konci března se v mateřské škole konala 
velikonoční dílnička, které se zúčastnili děti 
společně s rodiči, a široká veřejnost. Vyrobili 
krásné ozdobičky z vajíček a proutků. Děku-
jeme všem za účast.

 y Začátkem dubna se v mateřské škole konal 
den otevřených dveří, kam se přišla podívat 
široká veřejnost i rodiče s dětmi, kteří mají 
zájem navštěvovat naši školku. Všem zájem-
cům jsme školku ukázali odshora až dolů, 
odpověděli jsme na všechny otázky.

 y Ve středu 11. 4. 2018 jsme s nejstaršími 
dětmi ze školky navštívili Naivní divadlo 
v Liberci, kde na nás čekala velice krásná 
pohádka: „Zapomněli na mě“. Děti z divadla 
odjížděly plny dojmů a nových zážitků.

 y V úterý 24. 4. 2018 k nám do školy přijelo 
opět divadlo Koloběžka, na které se vždy tě-
šíme. S sebou přivezlo pohádku „O čarovné 
vrbě“. Děti se velmi nasmály a pohádka se 
jim moc líbila.

 y Rádi bychom upozornili na zápis dětí do 
MŠ Hodkovice n. M. pro rok 2018/2019, 
který proběhne 3. 5. 2018 od 9:00 do 16:00.

 y V květnu se těšíme na tyto akce: Čtení s ba-
bičkou, třídní výlety, plavání nebo návštěvu 
místního kina.

Mirko Černý – Neznámé

Kdybych tě potkal v podvečer, 
tam doma u nás na lukách,

kde pomněnky a petrklíče rostou,
kytičkou prostou vzdal bych hold

a poprosil,
abys nezmizela mně s ránem,
jak v pohádkách víly činívají.
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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 květnu 2018

Úvodní slovo redakční rady

Eliška Pluhařová
Lubomír Mencl
Jaroslav Jirouš

Vážení čtenáři,
konečně jsme se dočkali nádherného rozkvetlého měsíce, přijměte proto prosím naše pozvá-
ní na zajímavé akce, jako jsou závody koloběžek, tradiční memoriál, a v případě špatného 
počasí, třeba hospodský kvíz.

slunečný měsíc květen za kolektiv redakční rady přeje Naďa Burianová

Miluše Bartošová
Bohumír Havlík

PODĚKOVÁNÍ OBČANŮM
Vážení spoluobčané, konec měsíce března a začátek měsíce dubna přinesl dva momenty, o kte-
ré bych se s Vámi chtěla podělit, a poděkovat tímto všem, kterým není naše město lhostejné.

Na Velký pátek 30. 3. 2018 jsem v odpoled-
ních hodinách obdržela informaci od všíma-
vých spoluobčanů, že na stavbě sportovní 
haly řádí zloději a odvážejí stavební materiál. 
Díky této aktivní reakci došlo ze strany gene-
rálního dodavatele stavby, společnosti Euro-
via CS a.s., k rychlému dopadení pachatelů.

V neděli 1. 4. 2018 jsem byla taktéž všímavý-
mi spoluobčany informována o požáru lampy 
veřejného osvětlení. Díky okamžité reakci na-
šich hasičů nedošlo k rozšíření požáru a při-
volaný elektrikář odpojil lampu od přívodu 

energie. Všichni zúčastnění se v  tomto pří-
spěvku poznají a  já jim ještě jednou velice 
děkuji nejenom za sebe, ale i za celé město 
Hodkovice nad Mohelkou.

Další poděkování patří všem účastníkům 
akce Ukliďme Česko – Ukliďme Hodkovi-
ce. V rámci tras po Hodkovicích se sesbíralo 
570 kg odpadu. Skvělý výsledek a úleva pro 
město!

Děkuji vám všem,  
kdo nejste lhostejní ke svému okolí.  

Markéta Khauerová – starostka města
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Informace ze 7. zasedání rady města 28. 3. 2018
-  Rada města schválila roční účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Hodkovice 

nad Mohelkou dle předložených výkazů a podkladů, sestavenou k 31. 12. 2017, a to bez výhrad.
-  Rada města schválila Zásady hospodaření s fondem FKSP na rok 2018 a Rozpočet fondu kul-

turních a sociálních potřeb na rok 2018 Mateřské školy Hodkovice nad Mohelkou. 
-  Rada města vzala na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu FKSP za rok 2017 Mateřské školy 

Hodkovice nad Mohelkou.
-  Rada města vzala na vědomí zprávu o přehledu plateb za teplo v roce 2017 v Mateřské škole 

Hodkovice nad Mohelkou. Náklady za rok 2017 byly ve výši 227.805,15 Kč.
-  Rada města vzala na vědomí výši rezervních fondů Mateřské školy Hodkovice nad Mohelkou 

za rok 2017.
-  Rada města schválila roční účetní závěrku příspěvkové organizace Technické služby Hodko-

vice, Liberecká 6, Hodkovice nad Mohelkou dle předložených výkazů a podkladů, sestavenou 
k 31. 12. 2017 pro rok 2017, a to bez výhrad.

-  Rada města schválila roční účetní závěrku příspěvkové organizace Bytové hospodářství Hod-
kovice, Liberecká 6, Hodkovice nad Mohelkou dle předložených výkazů a podkladů, sestavenou 
k 31. 12. 2017 pro rok 2017, a to bez výhrad.

-  Rada města  schválila návrh ředitele Technických služeb Hodkovice, Liberecká 6, Hodkovice 
nad Mohelkou, aby hospodářský výsledek 2017 – ztráta ve výši 514.761,62 Kč,  byl převeden na 
účet 432-výsledek hospodaření předcházejících účetních období.

-  Rada města schválila návrh ředitele Bytového hospodářství Hodkovice, Liberecká 6, Hodkovi-
ce nad Mohelkou, aby hospodářský výsledek 2017 – zisk ve výši 10.645,44 Kč, byl v plné výši 
převeden do rezervního fondu organizace. 

-  Rada města schválila Zprávu o činnosti příspěvkové organizace TS a BH Hodkovice za období 
1. čtvrtletí 2018.

-  Rada města schválila roční účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola T. G. Ma-
saryka Hodkovice nad Mohelkou dle předložených výkazů a podkladů, předávaných KÚLK, 
sestavenou k 31.12.2017 pro rok 2017, a to bez výhrad.

-  Rada města schválila žádost ředitelky Základní školy v Hodkovicích nad Mohelkou, aby hos-
podářský výsledek ZŠ za rok 2017 ve výši 140.431,33 Kč byl ponechán pro potřebu ZŠ a byl 
rozdělen takto: 100.000,00,- Kč do rezervního fondu ZŠ a 40.431,33- Kč do fondu odměn ZŠ.

-  Rada města projednala nabídku Ústecké TV na zapojení se do pořadu „Města, obce, městyse“ 
a pověřuje paní Naďu Burianovou jednáním s Ústeckou TV a zjištěním podrobností.

-  Rada města provedla hodnocení nabídek na akci „VSTUPNÍ DVEŘE č.p. 1 a č.p. 217“. Nejvý-
hodnější nabídku předložil pan Radovan Šulc, IČ 14547821, Pardubice za cenu 471.875,80 Kč 
včetně DPH. Rada města pověřuje starostku města podpisem smlouvy

-  Rada města vzala na vědomí informaci o podaných žádostech do Dotačního fondu Libereckého 
kraje – 1.1 Podpora jednotek PO obcí Libereckého kraje (účel U2 a U6c), 6.3 Podpora projektové 
přípravy (Cyklostezka Karolíny Světlé).

Městský úřad informuje
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Pokračování na straně 6

 Informace z 8. zasedání rady města 11. 4. 2018
-  Rada města po projednání souhlasí se zapojením se do pořadu „Města, obce, městyse“ Ústec-

ké TV a pověřuje starostku města podpisem smlouvy.
-  Rada města nesouhlasí s žádostí o prodej pozemku města p.č. 318 (trvalý travní porost) 

o výměře 485 m2 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou, kterou podal pan S., a předává věc k roz-
hodnutí do zastupitelstva města.

-  Rada města vzala na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Města Hodkovi-
ce nad Mohelkou za rok 2017, provedené kontrolory Krajského úřadu Libereckého kraje. Při 
přezkoumání hospodaření města nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Rada města předává 
zprávu k projednání do zastupitelstva města.

-  Rada města vzala na vědomí zřízení komise pro projednávání přestupků proti veřejnému 
pořádku, přestupků proti občanskému soužití a přestupků proti majetku.

-  Rada města schválila uzavření Smlouvy o odepisování technického zhodnocení pronajatého 
majetku, kterou předložila Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, Praha 1, PSČ 225 99, 
IČ 47114983.

-  Rada města schválila Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí do mateřské školy pro školní 
rok 2018/2019.

-  Rada města vzala na vědomí zápis č. 14 ze schůze Dotační komise, která projednala a vy-
hodnotila došlé žádosti o příspěvek z Dotačního fondu města v rámci 7. výzvy roku 2018. 
Z celkového počtu podaných 20 žádostí Dotační komise doporučuje radě města ke schválení 
19 žádostí; 1 žádost nedoporučuje. 

-  Rada města schválila na základě doporučení Dotační komise a předložených podkladů při-
dělení následujících prostředků z Dotačního fondu města. Celkem bylo přiděleno z Dotač-
ního fondu města 200.000 Kč. Bylo podpořeno 19 žádostí o dotaci. Rozpis je zveřejněn 
v samostatné tabulce.

-  Rada města schválila návrh na obsazení městského bytu v Liberecké č.p. 6 v Hodkovicích 
nad Mohelkou.

-  Rada města vzala na vědomí Informaci o práci ZŠ TGM Hodkovice n.M. za období říjen 2017 
až duben 2018. Informace je doložena přehledem akcí a úspěchů základní školy v tomto 
období.

-  Rada města neschválila žádost o finanční podporu akce „47. Mistrovství České republiky 
v požárním sportu družstev HZS ČR a 65. Mistrovství Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slez-
ska v požárním sportu“. Žádost podal ČR – Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje a SH 
ČMS – Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

-  Rada města souhlasí s žádostí AUTOKLUBU ČESKÁ LÍPA v AČR se sídlem č.p. 200, 470 01 
Sosnová, IČ 62486331 o vedení objízdné trasy Rally Bohemia 2018, a to dne 30. 6. 2018 
v době od 9.30 do 20.00 hod., dle předloženého materiálu.

-  Rada města schválila nákup časomíry v hodnotě 197.472.-Kč vč. DPH, montáže a souvisejí-
cích zařízení do víceúčelové sportovní haly v Hodkovicích nad Mohelkou. Dodavatelem bude 
společnost NISASPORT – ELEKTRONIK, s.r.o. Maršovice.

-  Rada města doporučuje schválit Zásady postupu při udělování tréninkových hodin, a Pro-
vozního řádu víceúčelové sportovní haly a předává věc k rozhodnutí do zastupitelstva města.
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Informace ze 3. zasedání zastupitelstva města 18. 4. 2018
-  Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 1/2018. Příjmy v rozpočtové změně jsou 

4.870.941,80 Kč, výdaje v rozpočtové změně jsou 2.726.131,80 Kč a změna financování v roz-
počtové změně je -2.144.810,00 Kč. Příjmy po této rozpočtové změně budou 53.867.408,80 Kč, 
výdaje po rozpočtové změně budou 88.122.598,80 Kč a financování po rozpočtové změně bude 
34.255.190,00 Kč. Tabulka s upřesněním jednotlivých položek je součástí materiálů.

-  Zastupitelstvo města vzalo na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Města 
Hodkovice nad Mohelkou za rok 2017, provedeném kontrolory Krajského úřadu Libereckého 
kraje. Při přezkoumání hospodaření města nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

-  Zastupitelstvo města neschválilo žádost o koupi části pozemku města p.č. 1633 (ostatní plo-
cha)  o výměře cca 750 m2 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou. 

-  Zastupitelstvo města projednalo žádost o převod pozemků p.č. 187/2 ( ostatní plocha ) o vý-
měře 33 m2 a p.č. 210 ( ostatní plocha ) o výměře 245 m2, oba v k.ú. Radoňovice z důvodu 
sjednocení vlastnictví pozemků a stavby dle evidenčního stavu vedeném v katastru nemo-
vitostí. Žádost podalo Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4 – Nusle, 
IČ: 65993390. Zastupitelstvo města neschválilo uzavření Souhlasného prohlášení a pověřilo 
starostku města jednáním o směně nebo prodeji dle doporučení právní kanceláře.

-  Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu o údržbě a opravě komunikací mezi obcí Bílá a měs-
tem Hodkovice nad Mohelkou. Předmětem smlouvy je závazek města Hodkovice nad Mohel-
kou provádět dílčí činnosti v rámci správy místních komunikací nacházejících se na pozemcích 
p.č. 1491/1 (ostatní plocha) o výměře 6283 m2 , p.č. 1492 ( ostatní plocha ) o výměře 7117 m2 
a p.č. 1512/1 ( ostatní plocha ) o výměře 1080 m2, vše v k.ú. Petrašovice dle přílohy č. 1. Zastu-
pitelstvo města pověřuje starostku města podpisem smlouvy.

-  Zastupitelstvo města schválilo žádost o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcné-
ho břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-4016594/VB/002, stavbou bude dotčena ne-
movitost v majetku města, a to pozemek p. č. 1419 (ostatní plocha) o výměře 42 m2 a p.č. 1138 
(ostatní plocha) o výměře 1341 m2, oba v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou. Jednorázová finanční 
náhrada za zřízení věcného břemene se smluvně sjednává ve výši 1.000 Kč plus daň z přidané 
hodnoty dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby.

-  Zastupitelstvo města vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o nočním klidu. Tato vyhláš-
ka nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

-  Zastupitelstvo města souhlasí se zařazením záměru navýšení kapacity MŠ do připravova-
ných akcí v roce 2018. Souhlasí s přesunem finančních prostředků v rozpočtu města ve výši 
500.000,-Kč z projektové přípravy koupacího biotopu, na přípravu záměru a projektovou do-
kumentaci navýšení kapacity MŠ v Hodkovicích nad Mohelkou.

-  Zastupitelstvo města schválilo Zásady postupu při udělování tréninkových hodin, ceník a Pro-
vozní řád víceúčelové sportovní haly. 

-  Zastupitelstvo města projednalo pozvánku na konání řádné valné hromady dne 19. 4. 2018, 
kterou představenstvo společnosti svolává akcionáře společnosti Severočeská vodárenská spo-
lečnost a.s. se sídlem v Teplicích. Zastupitelstvo města schválilo, aby Město Hodkovice nad Mo-
helkou zastupovala na této valné hromadě podle § 84 odst. 2) písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, starostka města.

-  Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu finančního výboru o kontrole inventarizace za 
rok 2017.

-  Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 8. 4. 2018.

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

Ve sportovní hale byla položena další vrst-
va betonové podlahy, instalována vzduchotech-
nická jednotka na střeše haly. Sociální zázemí 
a šatny jsou připravené na pokládku topení, ob-
kladů a dlažeb a po propojení dešťové a splaško-
vé kanalizace již dojde k závěrečným terénním 
úpravám. Čas velmi rychle utíká, a já věřím, že 
stavba bude úspěšně dokončena, řádně zkolau-
dována, a město tím splní závazek, který v této 
oblasti vůči sportující veřejnosti v Hodkovicích 
mělo. 

Během několika následujících měsíců bu-
deme realizovat také další připravené akce. Do-
končíme opravu opěrné zdi v  Poštovské ulici, 
zrekonstruujeme sedm úseků místních komu-
nikací. Konkrétně se jedná o cestu do Žďárku - 
od odbočky z Českodubské na náves, spodní úsek 
cesty "buchem" na spodním Záskalí. Na horním 
Záskalí úsek od odbočky na Žďárek k borovici 
a od křížku k lesu. Další úsek je na ulici J. A. 
Komenského a krátký úsek ulice Mlýnské k láv-
ce. Ta nejdůležitější rekonstrukce místní komu-
nikace nás čeká v ulici Tyršova a Smetanova. 
Tam nejprve proběhne rekonstrukce vodovodu, 

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás seznámila s investičními akcemi, které probíhají, 
a které budou v dohledné době zahájeny. Ta nejdůležitější a očekávaná stavba pomalu spěje 
k úspěšnému dokončení.

termín zahájení je 1. 6. 2018 a následovat bude 
oprava povrchu vozovky a chodníku.  

Komunikacemi ale nekončíme. Stavební prá-
ce budou zahájeny na bezbariérovém přístupu 
do zdravotního střediska a na kompletní re-
konstrukci propustku na Záskalí. Určitě také 
upravíme parkovací plochy na sídlišti, v okolí 
mateřské školy.

Podařilo se nám získat finanční prostředky 
z Ministerstva kultury z Programu regenera-
ce MPZ, které budou použity na restaurování 
vstupních dveří na radnici a vedlejšího domu 
č.p. 217. Dveře budou po dobu restaurování na-
hrazeny dočasným zabezpečením na nezbytně 
dlouhou dobu. Svou péči dostane letos také so-
cha T. G. Masaryka na náměstí, aby byla v plné 
kráse připravena na podzimní slavnosti, které 
jsou plánovány na 14. – 15. 9. 2018 s bohatým 
programem pro všechny návštěvníky.

Práce je před námi více než dost, ale všechny 
tyto dílčí kroky posouvají Hodkovice dopředu. 
Děkuji vám za trpělivost, kterou budeme potře-
bovat při realizaci všech akcí. 

Markéta Khauerová – starostka města

Zastupitelé projednali a jednohlasně pod-
pořili důvodovou zprávu k potřebě navýšit po-
čet míst v mateřské škole. Zastupitelstvo města 
rozhodlo o přípravě stavby nového pavilonu 
v areálu zahrady MŠ pro 20 dětí. Nejpozději od 

Mateřská škola Hodkovice nad Mohelkou
Vážení spoluobčané a především rodiče budoucích školkových dětí. Pro Vás všechny přináším 
dobrou zprávu z minulého jednání zastupitelstva města.

zahájení školního roku 2019/2020 tedy uspo-
kojíme zvýšenou potřebu na umístění Vašich 
dětí. Jsme na začátku příprav a pro úspěch re-
alizace uděláme maximum. 

Markéta Khauerová – starostka města
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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 foto-
grafy, profesionály i amatéry, místní i z daleka, aby se zapojili a poslali nám své fotografie.

Podmínky:
 y Každý fotograf může zaslat maximálně 10 fotografií
 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 fotografií (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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HADí zprávy
Vážení a milí, zima je za námi. V ní i s ní se rozplynula 
naše úspěšná Zimní pohádková sezóna 2017/18 
a v současné době připravujeme novou ZiPs 2018-19. 
Může se to zdát předčasné, ale čas běží a  přes léto 
se toho moc nestihne, protože si všichni zaslouženě 
užíváme jiné radosti a aktivity, ale i třeba zasloužený 
odpočinek . 

Chceme však připravit na novou sezónu také nové 
představení, nejen pohádku, ale případně i  hru pro 
dospělé. Srdečně proto zveme nové zájemce o to, zahrát 
si divadlo. K  tomu nepotřebujete nic, je jedno, jakého 
jste věku, zda máte či nemáte zkušenosti, potřebujete jen 
chuť učit se novým věcem a ochotu věnovat zejména čas, 
energii, atd.

Kontakt: darina2007@volny.cz

Najdete nás také na stránkách Facebook HAD (Hodkovické amatérské divadlo)  
(https://www.facebook.com/groups/183336015046464/)

V HODKOVICÍCH
POSLOUCHÁME
ČESKÝ ROZHLAS LIBEREC

102.3 FM liberec.rozhlas.cz

INZERCE-POLOVINAA4-HODKOVICE.indd   1 10.4.2018   11:46:59
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Když se Lukáše zeptáte, odkdy kreslí, řekne, že už 
si to ani nepamatuje, že určitě čmáral už jako malý. 
Dnes je to dospělý mladý muž, který nedávno osla-
vil 34. narozeniny, žije v Janově nad Nisou a pracuje 
v Liberci. Lukáš je i přes zdravotní problém velký ži-
votní optimista a úžasný kamarád. Nedávno si otevřel 
v  Jičíně malý ateliér Pod Lucernou, kam jej můžete 
přijet po telefonické dohodě navštívit. Rád si poví-
dá o  své tvorbě. Vysvětlí, proč rád kreslí zajímavé 
stavby a architekturu. Dokáže však nakreslit krásný 
portrét, namalovat krajinu či zvířátko nebo květinu. 
Kreslí nejen tužkou a pastelem, ale maluje i akrylem 
a jinými technikami. Současně s výstavou v Cukrárně 
v Hodkovicích má Lukáš výstavu od 7. 5. do 3. 6. také 
v Jablonci v Centralu. 

Ve čtvrtek 17. 5. v 15.00 bude Lukáš u nás na ná-
vštěvě v Cukrárně na náměstí v Hodkovicích. Jestli 
jej chcete poznat, popovídat si s ním u dobré kávy, 
přijďte. Zároveň si po dohodě můžete objednat či 
zakoupit i  krásný obrázek. Nashledanou. Kontakt: 
722 465 451.

Lukáš Černý 
a jeho obrázky

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.

Prodej: 19. května a 16. června 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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sobota  12. 5. 2018    Hodkovice n. M. – AREÁL KOUPALIŠTĚ!!! 
 

 
Hlavní program(12:00 až 19 hod.): Závod na koloběžkách pro dospělé - cca18 km (13km)                                    

                                                             Závody na koloběžkách pro děti dle kategorií                                                   
                                                             Sprint na koloběžkách pro dospělé 
                                                             Závod do vrchu na koloběžkách pro dospělé 

                    (7 až 19 hod.):  12-ti hodinovka Hodkovice - Ještěd a zpět 
                                                              na koloběžce,  na kole, během, pěšky  

Kolikrát kdo za daný čas absolvuje výjezd na Ještěd a zpět ? 
 

 
Odpoledne:    Divadlo v přírodě pro děti od 13:30, živá hudba, další doprovodný 

program, občerstvení v restauraci Na Koupališti 

Hlavní losovatelná cena : Koloběžka Kostka Tour Max pro dospělé, 

                       Koloběžka Kostka Hill Max pro děti 

Podrobnější informace na www.kolobezkyhodkovice.cz nebo tel.: 608 346 903 

                                                            
Sponzoři a partneři akce : 

Pavel Štork – Koloběžky Hodkovice s.r.o., KOSTKA-kolobka s.r.o.,  
 Jiří Kamiš-Restaurace U Bubáka, restaurace Na Koupališti, SK Hodkovice, 

Střechy Šindelář Hodkovice, Pešková Michaela-závodní stravování Český Dub, Město Hodkovice n. M. 
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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

Soutěž proběhne dne 2. 6. 2018 od 9.30  
pod kulturním domem v obci Záskalí.

Přihlášení družstev je od 8.30 do 9.00 hodin.

Přihlášky zasílejte do 30. května 2018.

Zúčastněná družstva startují na vlastní nebezpečí!

Případné dotazy Vám zodpoví: Velitel Miroslav Pluhař

Podlesí 543, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou,

 721 870 668, e-mail: hasici.zaskali@seznam.cz 

Hasičská soutěž – Záskalí 2018

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO!!!

Kniha – Vladislav Kos
Papírnictví – Alena Thomasová
Zverimex – Jarmila Knoblochová
Cukrárna a samoobsluha – Jarmila Košková

PRODEJCI Kulturních kalendářů  Města Hodkovice nad Mohelkou

Ovoce – Zelenina
Městská knihovna
MěÚ – Hodkovice nad Mohelkou
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ZO SDH HODKOVICE NAD MOHELKOU 
 

POZVÁNKA 
 

NA  18. ROČNÍK 
 

MEMORIÁL  VLADIMÍRA  LINKY 
 

POŘÁDANÝ DNE    20. KVĚTNA  2017   V HODKOVICÍCH  n/Moh. 
 
 

 
 
Jedná se o pochod, během kterého účastníci plní netradiční disciplíny. 
Hlídka musí mít 5 členů. 
Lze přihlásit i dětské hlídky - samostatná kategorie. 
 
 
 
PREZENTACE :   8.OO  –  8.45  v hasičské zbrojnici 
START              :    9.OO  –  první hlídka 
STARTOVNÉ   :  100 Kč ZA HLÍDKU ( 20 KČ ZA OSOBU ) – ÚHRADA PŘI PREZENTACI  
 
 

 
Během dne je připraveno občerstvení a posezení s příjemnou hudbou. 

 
 
 
 
Závazné přihlášky zašlete do    15. KVĚTNA  2017 
 
Na adresu :         Jaroslav MENCL 
                           Riegerova 269 
                46342 Hodkovice nad Mohelkou 
 
Případné dotazy na telefon :       482 729 522           
                                                             607 223 527 
                                          604 118 377  
                                                             www.hasici.hodkovice@seznam.cz 
 
 

 
 
 

ZO SDH HODKOVICE NAD MOHELKOU

POZVÁNKA NA 19. ROČNÍK

MEMORIÁL VLADIMÍRA LINKY
POŘÁDANÝ DNE 26. KVĚTNA 2018 V HODKOVICÍCH NAD MOHELKOU

Pod záštitou Města Hodkovice nad Mohelkou

 Ö Jedná se o pochod, během kterého účastníci plní netradiční disciplíny.

 Ö Hlídka musí mít 5 členů.

 Ö Lze přihlásit i dětské hlídky – samostatná kategorie.

PREZENTACE: 8.00 – 8.45 v hasičské zbrojnici

START:  9.00 – první hlídka

STARTOVNÉ:  100 Kč ZA HLÍDKU (20 KČ ZA OSOBU)  
ÚHRADA PŘI PREZENTACI 

Během dne je připraveno občerstvení a posezení s příjemnou hudbou.

Závazné přihlášky zašlete do 21. KVĚTNA 2018 na adresu:  
 Jaroslav MENCL
 Riegerova 269
 463 42 Hodkovice nad Mohelkou

Případné dotazy na telefon: 482 729 522, 607 223 527, 604 118 377
nebo na emailu: hasici.hodkovice@seznam.cz 

ZO SDH HODKOVICE NAD MOHELKOU 
 

POZVÁNKA 
 

NA  18. ROČNÍK 
 

MEMORIÁL  VLADIMÍRA  LINKY 
 

POŘÁDANÝ DNE    20. KVĚTNA  2017   V HODKOVICÍCH  n/Moh. 
 
 

 
 
Jedná se o pochod, během kterého účastníci plní netradiční disciplíny. 
Hlídka musí mít 5 členů. 
Lze přihlásit i dětské hlídky - samostatná kategorie. 
 
 
 
PREZENTACE :   8.OO  –  8.45  v hasičské zbrojnici 
START              :    9.OO  –  první hlídka 
STARTOVNÉ   :  100 Kč ZA HLÍDKU ( 20 KČ ZA OSOBU ) – ÚHRADA PŘI PREZENTACI  
 
 

 
Během dne je připraveno občerstvení a posezení s příjemnou hudbou. 

 
 
 
 
Závazné přihlášky zašlete do    15. KVĚTNA  2017 
 
Na adresu :         Jaroslav MENCL 
                           Riegerova 269 
                46342 Hodkovice nad Mohelkou 
 
Případné dotazy na telefon :       482 729 522           
                                                             607 223 527 
                                          604 118 377  
                                                             www.hasici.hodkovice@seznam.cz 
 
 

 
 
 

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
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Chodit do práce s radostí je přáním každého z nás. 
Tlustou čáru za špatným rozhodnutím mohou lidé 
udělat právě teď. Centrum Kašpar pomáhá lidem 
lépe porozumět tomu, pro jaký typ práce mají nej-
lepší předpoklady. V jakém zaměstnání se budou 
cítit dobře, kde uplatní své přednosti i zkušenosti.

V Centru Kašpar poskytují komplexní služby, které 
lidem pomáhají najít tu správnou cestu v  kariéře 
a porozumět své momentální životní situaci. Jed-
nou z  pomůcek karierní poradkyně jsou profesní 
a osobnostní testy, které lidem zapojeným do pro-
jektů nabízí zdarma. 

„Jedná se o soubory otázek, díky kterým zjis-
títe vaše schopnosti, osobnostní zaměření a prefe-
rence. Testy vyplníte na počítači. Na ně navazuje 
osobní interpretace s konzultantkou, která vám ob-
jasní, co znamená výsledek vašich testů. Odnesete 
si zážitek z  vlastního sebepoznání“, říká karierní 
poradkyně Simona Zemanová. 

Výsledky testů a  další vzájemně propojené 
služby, které Centrum Kašpar nabízí, pomáhají li-
dem najít to nejlepší zaměstnání. Protože správná 
práce ovlivňuje celou řadu dalších faktorů a osob-
ního života každého z nás. 

„Právě teď je nejlepší doba pro změnu. Ta ne-
musí nutně vyústit ve výpověď ze stávajícího za-
městnání, zlepšovat osobní podmínky lze i  jinak,“ 
říká Zemanová.

Centrum Kašpar je jediná regionální organizace, 
kterou při řešení zaměstnanosti zajímají perspekti-
vy všech zúčastněných. Školený personál pomáhá 
od roku 2005 lidem najít správné místo na trhu 
práce a usiluje o to, aby se firmy rozvíjely v souladu 
s potřebami svých zaměstnanců. Do Otevřené po-
radny v Jablonci nad Nisou se objednávejte telefo-
nicky 739 037 527 nebo emailem petra.smiskova@
centrum-kaspar.cz.

PRÁVĚ TEĎ JE ČAS NAJÍT  
PRO SEBE TO NEJLEPŠÍ

Úspěchy žáků ZŠ TGM  
Hodkovice n. M.

FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA
Okresní kolo

Jiří Křížek (8. A) – 2 . místo

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA
Okresní kolo

Pavla Domácí (7. A) – 3. pořadí
Natálie Ryšavá (7. B) – 7. pořadí

…………………………
Jiří Křížek (8.A) – 3. pořadí

Pozor!!!

Sběr papíru se bude konat 
v květnu 2018

Úterý 22. 5.
ráno: 7.00 – 8.00, 

odpoledne: 15.00 – 17.00

Středa 23. 5.
ráno: 7.00 – 8.00,

odpoledne: 15.00 – 17.00

Přinést můžete POUZE papír,  
noviny, časopisy a letáky!

KARTON SE SBÍRAT NEBUDE!!!

Změna ve sběru papíru  
na ZŠ Hodkovice n.M.



KINO – KVĚTEN 2018 
HODKOVICE NAD MOHELKOU

Pátek 4. května v 19 hodin

VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ
Josef (Saša Rašilov) a  Miluška (Lenka Vlasáková) jsou manželé celou 
věčnost. Jejich manželství by měla oživit nevěra. Česká komedie. Doporučená 
přístupnost 12 let. Délka 92 minut. Vstupné 80 Kč.

Pátek 11. května v 19 hodin

CESTA ZA KRÁLEM TROLLŮ
Cesta tří bratrů, kteří se vydávají najít princeznu, je plná příšer, magie 
a kouzelných míst. Norská pohádka. V kinech od 15. 3. 2018. Délka 104 minut. 
Vstupné 50 Kč.

Pátek 18. května v 19 hodin

ŠPINDL
Sestry Eliška, Katka a  Magda vyrážejí na dámskou jízdu do Špindlerova 
Mlýna. Mají v plánu si užít odpočinek, zábavu a možná i trochu milostného 
dobrodružství. Česká komedie. Doporučená přístupnost 12 let. Délka 
98 minut. Vstupné 80 Kč.

Pátek 25. května v 19 hodin

PŘÍŠERKY POD HLADINOU
Zemi zaplavily nekonečné oceány, lidstvo se odstěhovalo a veškerý život na 
modré planetě obstarávají roztodivní tvorové z  hlubin: chobotnička Deep, 
neurotická kreveta Alice a nemotorný mořský ďas Evo. Animovaná komedie 
USA, Španělsko, Belgie. Délka 92 minut. Vstupné 50 Kč.

Předsálí kina: výstava ZA TAJEMSTVÍM DIVADLA

Dokumentární film CESTA ZA KRÁLEM TROLLŮ
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Jakub Šusta

Skoky na lyžích jsou zajímavá disciplína, 
v kolika letech jsi s lyžemi začal?
Od 2,5 let lyžuji na sjezdovkách, začínal jsem 
tady na Buříně, a v sedmi letech jsem poprvé 
obul skokanské lyže.

Není úplně standardní, že se tak malé dítě 
nadchne právě pro skoky, co tě k tomu vedlo?
V televizi jsme s tatínkem sledovali skoky, 
fandil jsem Romanu Koudelkovi a jednoduše 
mě napadlo, že bych to chtěl taky zkusit. 

Jak to funguje, určitě jsi nepřijel na kopec 
a skočil.
Ne to ne, byli jsme se s rodiči podívat na žá-
kovských skokanských závodech v Harracho-
vě. Hodně mě to zaujalo, a když byla přestáv-
ka, šel jsem se organizátorů zeptat, jestli to 
můžu zkusit. A oni mi řekli, že můžu přijít. 
Pak už jsme jen sehnali kontakt na Sk Ještěd 
a začal jsem trénovat tam. 

Jak často trénuješ?
3x týdně trénink a o víkendech jezdím na 
závody. Tréninky máme různé, v tělocvičně 
trénujeme kondičku, chodíme plavat, důleži-
té je procvičování rovnováhy. V zimě k tomu 
máme běžky a samozřejmě trénujeme skoky.

Baví tě taková příprava?
Ale jo, máme 3 trenéry, někdy to je trápení, 
ale i tak mě to baví.

Vrátím se ale k  tvým skokanským začát-
kům, jaký je postup, co všechno předchází 
samotnému skákání na lyžích?
Je dobré umět dobře lyžovat, to mi v začátcích 
hodně pomohlo. Na tréninku nejdříve trénu-

Tentokrát jsem do naší rubriky zpovídala zatím nejmladší talent, teprve desetiletého 
Jakuba Šustu, nadějného skokana na lyžích. Je to ještě kluk, těšící se hlavně do kina, 
a rozhovor bere jako zkoušku a neví co čekat. Ale i přes veškerou nervozitu a nízký 
věk má v očích odhodlání a absolutní nadšení pro sport, který si sám vybral.

jeme nájezdové postavení, odraz a odskok 
do letové fáze /to je že nás trenér zvedá po 
odrazu nad hlavu v letové fázi/. Moje první 
skoky byly na malém žákovském můstku 
v Harrachově a všechny jsem překvapil svým 
výkonem.

Kolik je vás v týmu a býváš nervózní před 
skokem?
V týmu je nás osm a jsme dobrá parta. Ner-
vózní jsem snad vždycky, hlavně před závody, 
ale i tak skočím. Nejtěžší je správný nájezd, 
ale mě to jednoduše baví.

Pověz mi, zažil jsi nějaký nepříjemný pád?
Nejhorší pád byl při závodech v létě, kdy jsem 
spadl přímo na hlavu. Nezvolil jsem úplně 
dobrou techniku. Naštěstí se mi nic nestalo. 
Další nepříjemný pád byl v zimě na závo-
dech v Lomnici nad Popelkou, to mi dokonce 
praskla helma.

Když to slyším, musím se zeptat rodičů, jak 
snáší synův koníček.
Máme strach, samozřejmě, ale Jakub má naši 
maximální podporu. Sám si skoky vybral a je 
dobrý, bere vše velmi vážně. Doprovázíme ho 
na většinu závodů, fandíme a vlastně v myš-
lenkách skáčeme s ním.

Jaké potřebuješ vybavení?
To není složité, potřebuji kombinézu, helmu, 
brýle, boty a skočky. Dokonce mám doma 
kromě svých lyží i jedny podepsané přímo 
od Jakuba Jandy, na kterých vyhrál světový 
pohár.

Pokračování na straně 18
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To je skoro sběratelský kousek! A jak jsi na 
tom se sbíráním úspěchů?
Mám osobní rekord ze závodů v Rožnově pod 
Radhoštěm, jako předskokan jsem na 50 m 
můstku skočil 45,5 m!

V roce 2017 jsem skákal v kategorii – žáci 
9-10 let a myslím, že to byla úspěšná sezó-
na: 1. místo 5x, 2. místo 5x, 3. místo 3x, na 
závodech v Německu jsem byl 4. v Kottmaru 
a první ve Spitzkunnersdorfu. Na mistrovství 
ČR 2. místo a mistrovství SR také 2. místo.

Letos už jsem ve vyšší kategorii – žáci 11-12 
let a zatím se mi podařila dvě druhá místa 
a na MČR 6. místo, v Českém poháru ve sko-
ku na lyžích jsem byl druhý.

Ještě mi pověz, kde všude se závody konají 
a skáčete i v létě?
Závodíme celoročně, v zimě na sněhu, v létě 
na umělé hmotě. Zatím jsem byl na závodech 
třeba v Harrachově, Lomnici nad Popelkou, 
Desné, Bánské Bystrici, Novém městě na Mo-
ravě a v polské Wisle a v německém Kottma-
ru.

Je vidět, že hodně cestuješ, jak se dá náročný 
sport skloubit se školou? Jak reagují spolu-
žáci?
Někdy hodně těžko. Trénink mám třikrát 
týdně a o víkendech závodím. Musím tedy 
někdy odcházet ze školy dřív, a co zameškám, 
doháním doma s rodiči. Někdy se musím 
hodně snažit, ale když chci sportovat, musím 
mít splněné hlavně povinnosti.

Spolužáci mi fandí a dokonce mě i obdivují, 
že se nebojím skočit z takové výšky.

Máš vůbec prostor pro další záliby?
V létě chodím hrát fotbal, a nedávno jsem za-
čal trénovat parkour. Ten mě hodně baví, je to 
taky adrenalin jako při skocích na lyžích. Na 
nic dalšího už opravdu nezbývá čas.

Jak vidíš svoji budoucnost?
Teď aktuálně se musím hodně snažit, chtěl 
bych se jednou dostat do Dukly Liberec, 
abych se mohl skokům věnovat profesionál-
ně. Byla by to ta správná cesta k úspěchům. 
Do Dukly ale vybírají jen pár zájemců a vždy 
podle výsledků v sezóně. Je hodně těžké se 
tam dostat.

Když už máš jasno do budoucna, máš něja-
ký vzor mezi skokany?
Určitě! Často sledujeme skoky s taťkou, on 
taky skákal, tak máme stejnou zálibu a fandí-
me samozřejmě našim skokanům. Ale vzor je 
pro mě náš Roman Koudelka a Kamil Stoch. 

Co tě čeká tuto sezonu?
Musím hodně trénovat, jsem ve vyšší katego-
rii starších závodníků. Kromě skoků samot-
ných máme i tréninky sdruženářů. Takže 
jezdíme na běžkách, to je zatím moje slabší 
disciplína. Sice se každým rokem o něco zlep-
ším, ale letos musím zas hodně potrénovat.

Já Jakubovi budu držet palce, aby i letos na sebe 
úspěchy nenechaly čekat. On sám přiznává, že 
když se mu nedaří skok, nebo umístění není nej-
lepší, je hodně naštvaný a s nikým nemluví. Chy-
bí mu pokora. V jeho věku to je však pochopitelné 
a já se vůbec nebojím, že by se jí nenaučil. Je velký 
talent a našel si pro sebe ten správný sport. 

Určitě přijdou pády a  vítězství, zkušenosti 
a úspěchy. Co je však na Jakubovi to jedinečné, je 
touha být nejlepší a i přes veškeré nadání ví, že 
musí dřít, aby se mu to splnilo. Vzácná vlastnost 
ve spojení s  talentem věští velkou budoucnost. 
Nezbývá mi, než s radostí říci, že velké osobnosti 
se rodí právě u nás, v Hodkovicích.

PS: Jakub by určitě uvítal nové kamarády v týmu, 
zkuste se podívat na www.skjested.cz

autor: Naďa Burianová, Jakub Šusta



19Kulturní kalendář 19

Jakub Šusta



20 Kulturní kalendář

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Zápis dětí do MŠ „Sluníčko“
Mateřská škola Hodkovice nad Mohelkou, Podlesí č. 560,  

příspěvková organizace, okres Liberec

Po projednání s radou města se určil termín a čas zápisu:

3. 5. 2018
od 9.00 do 16.00

ZÁPIS PRO ROK 2018/2019
V  kanceláři  ředitele mateřské  školy Mateřská  škola,  Hodkovice  nad 
Mohelkou,  Podlesí  č. 560,  okres  Liberec,  příspěvková  organizace  – 
hospodářská část budovy (naproti DPS).

S sebou:  vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, 
vyplněné Vyjádření lékaře, 
občanský průkaz, 
rodný list dítěte.

Od 3.4.2018 do 3.5.2018  si  rodiče  sami  vytisknou a  vyplní  přihlášku  vč. 
Tiskopisu pro lékaře, naleznete ji na webových stránkách Mateřské školy : 
http://ms-hodkovice.cz, kde naleznete veškeré informace o zápise dětí.

Kdo  nemá možnost  tisku  na  PC, může  si  vyzvednout  písemnou  přihlášku 
v Mateřské škole v úterý 3.4. 2018 od 9.00 do 16.00.

Na základě těchto podkladů bude zahájeno správní řízení ve věci Přijímání 
dětí k předškolnímu vzdělání do Mateřské školy „Sluníčko“ Mateřská škola, 
Hodkovice  nad  Mohelkou,  Podlesí  č. 560,  okres  Liberec,  příspěvková 
organizace (z. č. 561/2004 Sb.).

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let.

Pro děti narozené do 31.8.2013 je předškolní vzdělávání povinné.





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  10.5. 
od 18:30


