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Prapor Vojenských veteránů Hodkovice nad Mohelkou
Rok se sešel s rokem a ke korouhvím hodkovických cechů přibyla další zrestaurovaná památka
z pokladu, který byl objeven na půdě radnice. Tentokrát se šikovné ruce restaurátorky textilu
Zuzany Červenkové věnovaly praporu Vojenských veteránů.
Zprávu o průběhu restaurátorských prací včetně fotodokumentace najdete na
http://www.hodkovicenm.cz/cs/mesto/prapor-vojenskych-veteranu-hodkovice-nad-mohelkou.html

Mladý programátor 2018
Ve dnech 11. – 13. 5. 2018 se naši žáci zúčastnili celostátního kola soutěže Mladý programátor
2018, které se konalo na základní škole Pražačka na Praze 3. Soutěžili jsme ve dvou kategoriích –
pro první stupeň (A) a druhý stupeň a příslušné ročníky víceletých gymnázií (B).

V kategorii A naši školu reprezentoval tým
s názvem Programátoři 1000 složený ze žáků
3. B (Antonín Maštálko, Vojtěch Marek a Jakub Tvrzník) v soutěžním klání s velmi obtížnými úlohami obsadil 17. místo.
V kategorii B nás reprezentoval tým Team
8426 – Jiří Křížek z 8. A a Lukáš Hart z 6. A,
s obtížnými úlohami se poprali trochu lépe
a obsadili krásné 10. místo.
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Úvodní slovo redakční rady
Vážení čtenáři,
přichází poslední předprázdninový měsíc plný aktivit a společenských akcí. Jejich přehled
najdete opět v našem kulturním kalendáři, věřím, že si každý vybere. Alespoň školákům to
čekání na prázdniny rychleji uteče.
Za redakční radu mám pro vás také jednu velkou novinu. Náš tým od května posílila Gábina
Tschiedelová, která pečlivě dohlíží, aby se nikdo nepřepsal, neuťuknul a dohlíží na to, aby ten
náš kulturní kalendář byl zase o něco lepší.
Slunečný měsíc červen vám přeje Naďa Burianová

Jubilanti v červnu 2018
František Hoffmann, Marie Polívková, Ladislav Cakl,
Miroslav Kubíček, Jana Kadlecová, Milena Rudišová,
Květoslava Hrdličková, Miluše Stará, Ludmila Švermová, Václav Růta
Našim jubilantům blahopřejeme k jejich životnímu výročí
a přejeme hodně zdraví, štěstí a osobní pohody do dalších let života.

Slavnostní vítání občánků
V pátek 22. 6. 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.“

Veronika Tvrdá, Nina Vaněčková, Karolína Fričová, Gabriela Jirošová,
Amálie Opočenská, Milan Bláha, Anna Ošťádalová, Filip Foršt
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 9. zasedání rady města 25. 4. 2018
- R ada města projednala žádost o prodej pozemku města p.č. 1264/4 (ostatní plocha) o výměře
565 m2 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou, kterou podala společnost 1. jizerskohorská stavební
společnost s.r.o. Rada města pověřuje starostku města dalším jednáním.
- R ada města souhlasí s žádostí o vyjádření pro územní řízení – název stavby: LB, Hodkovice,
Rychnovská 340 – stížnost 540. Novou stavbou budou dotčeny pozemky města p.č. 3284/1 (ostatní plocha) o výměře 6225 m2, p.č. 1691/1 (ostatní plocha) o výměře 1365 m2 a p.č. 2207/1 (ostatní
plocha) o výměře 2973 m2 vše v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou.
- R ada města souhlasí s žádostí o uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IE-12-4005751/VB/005, na umístění zemního kabelového vedení NN, pilíře s přípojkovou skříní, 2x rozpojovací skříně na stávající (vyměněný)
podpěrný bod a kabelové přípojky NN. Stavbou bude dotčena nemovitost v majetku Města Hodkovice nad Mohelkou, a to pozemek p. č. 3284/1 (ostatní plocha) o výměře 6225 m2, p.č. 1691/1
(ostatní plocha) o výměře 1365 m2, a p.č. 2207/1 (ostatní plocha ) o výměře 2973 m2, vše v k. ú.
Hodkovice nad Mohelkou. Jednorázová finanční náhrada za zřízení věcného břemene se smluvně
sjednává ve výši 3.900 Kč. Rada města předává věc k rozhodnutí zastupitelstvu města.
- R ada města souhlasí se Smlouvou o dílo mezi městem a společností Charlie´s, s.r.o., Rychnovská
455, Hodkovice nad Mohelkou, IČ: 25003984. Předmětem je dokončení havarijní opravy opěrné
zdi v Poštovské ulici dle nabídky č. 7179175/01 – 2. Varianta.
- R ada města schválila likvidaci bioodpadů z veřejné zeleně a zahrad na ploše cihelny v Hodkovicích nad Mohelku firmou EKO Broumovsko na zkušební dobu 12 měsíců za částku
99.800 Kč/rok + DPH.
- R ada města souhlasí s uzavřením dohody o splátkách dluhu formou splátkového kalendáře,
o kterou požádala paní K., na úhradu dluhu v souvislosti s užíváním bytu v domě s pečovatelkou
službou.
- R ada města schválila Dodatek č. 1 vnitro organizační směrnice k zajištění účetnictví účetní
jednotky č. 1/16 s účinností od 1. května 2018.
- R ada města schválila vyhlášení ředitelského volna na dny 30. 4. 2018 a 7. 5. 2018 v Základní škole T. G. Masaryka v Hodkovicích nad Mohelkou podle oznámení ředitelky této školy. Ředitelské
volno je vypsáno z technických důvodů.
- R ada města souhlasí s žádostí o povolení akce Hodkovické koloběžení, která se bude konat s hudební produkcí dne 12. 5. 2018. Žadatelem je pan Pavel Štork, rada města požaduje zajistit řádnou
pořadatelskou službu, dodržovat pořádek při akci a po jejím skončení. Žadatel zajistí dohodu
o konání akce se Sportovním klubem Hodkovice z.s.
- R ada města vzala na vědomí informaci o stavu dluhů za užívání městských bytů ke dni
31. 3. 2018. Dluhy činí 115.563 Kč.
- R ada města souhlasí se změnou účelu dotace u žádosti č. 15 – Oddíl horolezců – Celoroční podpora horolezců v Hodkovicích – příspěvek na pořízení horolezeckého lana, autorská práva, plakáty
a hosta filmového festivalu.
- R ada města souhlasí s žádostí paní R. o výměnu bytu. Ze zdravotních důvodů žádá o umístění
do bytu č. 33.
- R ada města souhlasí s žádostí pana Miroslava Hájka, jednatele společnosti KáDéČko Bar & Grill
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s.r.o., Sokolská 412, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, IČ: 05634466 o povolení opravy plotu
a branky u zahrádky v hodnotě 33.490 Kč.
- R ada města souhlasí s obnovou ošetření půdního prostoru budovy č.p. 1, nám. T. G. Masaryka,
Hodkovice nad Mohelkou proti dřevokaznému hmyzu. Obnovu v hodnotě 85.600 Kč provede pan
Stanislav Brádle, Družstevní 426/3, Liberec, IČ: 11434422.
- R ada města souhlasí s nabídkou na zřízení platebního terminálu a možnost přijímat na pokladně úřadu karty. Rada města souhlasí s pořízením platebního terminálu, propojením a rozšířením účetního systému.

Informace z 10. zasedání rady města 9. 5. 2018

- Rada města souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 50.000 Kč na projekt „Hodkovické slavnosti
-

-

2018“ z Dotačního fondu Libereckého kraje – program 7.1 Kulturní aktivity.
Rada města souhlasí se změnou účelu dotace u žádosti č. 11 – Viking Jilemnice – Horský běh Ještěd
2018 – příspěvek na zapůjčení časomíry, doprava.
Rada města schválila poskytnutí příspěvku na žáka Mateřské školy v Hodkovicích nad Mohelkou
a žáka Základní školy v Hodkovicích nad Mohelkou ve výši 100 Kč na jednoho žáka. Prostředky
musí být vyčerpány do konce letošního roku a budou proplaceny na základě předložených řádných
účetních dokladů.
Rada města vzala na vědomí ukončení Smlouvy o poskytování závodní preventivní péče se společností Medimal s.r.o., Libštát 10, IČ: 28815963 ke dni 30. 4. 2018.
Rada města vzala na vědomí odvolání města z funkce opatrovníka Pavla Hasička Rozsudkem
Okresního soudu v Liberci č.j. 20 P 343/81-236.
Rada města jmenovala paní Gabrielu Tschiedelovou členkou redakční rady Kulturního kalendáře.

Informace ze 4. zasedání zastupitelstva města 16. 5. 2018

- Zastupitelstvo města schválilo účetní závěrku města Hodkovice nad Mohelkou za účetní období
-

-

2017 sestavenou k rozvahovému dni 31. prosince 2017.
Zastupitelstvo města projednalo závěrečný účet Města Hodkovice nad Mohelkou za rok 2017 podle předloženého materiálu a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Města Hodkovice nad
Mohelkou za rok 2017 a souhlasí s celoročním hospodařením Města Hodkovice nad Mohelku za
rok 2017, a to bez výhrad.
Zastupitelstvo města prohlásilo, že budova stojící na pozemku p.č. 55 v k.ú. Jílové existuje a je
majetkem města.
Zastupitelstvo města neschválilo žádost o koupi pozemku města p.č. 318 (trvalý travní porost)
o výměře 485 m2 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou. Žádost podal pan S.
Zastupitelstvo města schválilo žádost o uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-4005751/VB/005, na umístění zemního
kabelového vedení NN, pilíře s přípojkovou skříní, 2x rozpojovací skříně na stávající (vyměněný)
podpěrný bod a kabelové přípojky NN. Stavbou bude dotčena nemovitost v majetku Města Hodkovice nad Mohelkou, a to pozemek p. č. 3284/1 (ostatní plocha) o výměře 6225 m2, p.č. 1691/1 (ostatní
plocha) o výměře 1365 m2, a p.č. 2207/1 (ostatní plocha ) o výměře 2973 m2, vše v k. ú. Hodkovice
nad Mohelkou. Jednorázová finanční náhrada za zřízení věcného břemene se smluvně sjednává ve
výši 3.900 Kč.
Pokračování na straně 6
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- Z astupitelstvo města souhlasilo s převzetím pozemku p.č. 944/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 1282 m2 do vlastnictví města a se zařazením do pasportu místních komunikací pod
č. 40d. Převod bude proveden na základě kupní smlouvy za symbolickou částku 1 Kč.
- Zastupitelstvo města schválilo uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
č. 6DHM180…… Budoucím povinným z věcného břemene je Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové, budoucím oprávněným Město Hodkovice
nad Mohelkou. Pozemek, který bude v budoucnu zatížen věcným břemenem, je pozemek p.č. 783/1
(vodní plocha) v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou ve vlastnictví státu, a právo hospodařit s ním má
Povodí Labe. Část pozemku bude dotčena umístěním lávky v rámci stavební akce „Rekonstrukce
lávky u Buriánka přes Mohelku v Hodkovicích nad Mohelkou“.
- Zastupitelstvo města schválilo uzavření Smlouvy o nájmu pozemku č. 6DHM180…… Pronajímatelem je Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové,
nájemcem Město Hodkovice nad Mohelkou. Předmětem nájmu je část pozemku p.č. 783/1 (vodní
plocha) o výměře 101,42 m2 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou ve vlastnictví státu, a právo hospodařit
s ním má Povodí Labe. Pronajímatel část pozemku přenechává k dočasnému užívání jako staveniště
na stavební akci „Rekonstrukce lávky u Buriánka přes Mohelku v Hodkovicích nad Mohelkou“.
Výše nájemného bude 710,-Kč za celou pronajímanou plochu za rok.
- Zastupitelstvo města schválilo uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
č. 6DHM180…… Budoucím povinným z věcného břemene je Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové, budoucím oprávněným Město Hodkovice
nad Mohelkou. Pozemek, který bude v budoucnu zatížen věcným břemenem, je pozemek p.č. 783/1
(vodní plocha) v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou ve vlastnictví státu, a právo hospodařit s ním má
Povodí Labe. Část pozemku bude dotčena umístěním mostu v rámci stavební akce „Rekonstrukce
mostu Rychnovská přes Mohelku v Hodkovicích nad Mohelkou“.
- Zastupitelstvo města schválilo uzavření Smlouvy o nájmu pozemku č. 6DHM180…… Pronajímatelem je Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové,
nájemcem Město Hodkovice nad Mohelkou. Předmětem nájmu je pozemek p.č. 783/1 (vodní plocha)
o výměře 150 m2 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou ve vlastnictví státu, a právo hospodařit s ním
má Povodí Labe. Pronajímatel část pozemku přenechává k dočasnému užívání jako staveniště na
stavební akci „Rekonstrukce mostu Rychnovská přes Mohelku v Hodkovicích nad Mohelkou“. Výše
nájemného bude 1 050 Kč za celou pronajímanou plochu za rok.
- Zastupitelstvo města projednalo pozvánku na konání řádné valné hromady dne 21. 6. 2018, kterou
představenstvo společnosti svolává akcionáře společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s.
se sídlem v Teplicích. Zastupitelstvo města schválilo, aby Město Hodkovice nad Mohelkou 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 schválilo doplnění Zásad postupu při udělování tréninkových hodin ve sportovní hale ve variantě č. 1 dle předloženého materiálu.
- Zastupitelstvo města vzalo na vědomí Rozsudek jménem republiky č. j. 18 C 138/2018-74.
- Zastupitelstvo města vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově zeleně na území
města Hodkovice nad Mohelkou. Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího
vyhlášení.
- Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zápis finančního výboru č. 2 ze dne 16. 4. 2018 a č. 3 ze dne
14. 5. 2018.
Úplné znění usnesení rady města a zastupitelstva města najdete na www.hodkovicenm.cz.
Zapsala Markéta Khauerová – starostka města
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NOVINKA ve službách pro občany
Vážení spoluobčané, od středy 23. 5. 2018 je možné využít nové služby na pokladně MěÚ.

Pokladna je vybavena terminálem na příjem platebních karet.
Je to další z kroků, který vylepšuje služby pro Vás, a jsem ráda, že se podařilo tento záměr
zrealizovat.
Markéta Khauerová – starostka města

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
5. veřejné zasedání Zastupitelstva města Hodkovice nad Mohelkou
se koná 27. června 2018 od 18 hodin
v obřadní síni Městského úřadu Hodkovice nad Mohelkou.
Těšíme se na Vaši účast.

UPOZORNĚNÍ!!!
Z technických důvodů se upravuje termín uzávěrky příspěvků do Kulturního kalendáře. Od června 2018 bude uzávěrka vždy do 15. dne měsíce.
Děkujeme za pochopení
Redakce Kulturního kalendáře

Hodkovice 1910 – 1939
Vážení občané, rádi bychom vás vyzvali k zapojení se 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 vraceny od 27. 8. 2018.
V případě dotazů se prosím obracejte na: nada.burianova@gmail.com
Za kolektiv kulturní komise – Naďa Burianová

Kulturní kalendář
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WWW.SPORTPARKLIBEREC.CZ

Placená inzerce

Vstupenky v síti ticketpro
Volejte zdarma 800 800 007
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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, místní i z daleka, aby se zapojili a poslali nám své fotografie.
Podmínky:
yy Každý fotograf může zaslat maximálně 10 fotografií
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 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

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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ODPADY – NOVINKY
Bioodpady ze zahrad – změna systému třídění a zpracování
Rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad je možné jako v minulých letech zdarma odevzdat na ploše bývalé cihelny u silnice z Hodkovic do Sedlejovic, kterou spravují Technické
služby Hodkovice. Klíče od brány jsou k vyzvednutí na provozovně Technických služeb v Liberecké ul. č.p. 6, a to
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7:00 – 16:00
7:00 – 15:00
7:00 – 16:00
7:00 – 15:00
7:00 – 13:30

nebo v jinou dobu po dohodě s ředitelem Technických služeb
– Petr Hanus tel.: 774 927 927

Z důvodu změny technologie zpracování odevzdané biomasy a v souladu s novou obecně závaznou vyhláškou č. 2/2018, o systému komunitního kompostování, se rostlinné zbytky ze
zahrad odkládají na vyhrazené a označené plochy roztříděné zvlášť na:
a) větve a dřevní hmotu (pouze rostlinné zbytky z údržby zahrad)
b) trávu a listí.
V letošním roce město nově vyzkouší zpracování rostlinných zbytků formou komunitního
kompostování. Ve spolupráci s externí firmou, která zapůjčí potřebnou mechanizaci, se rostlinná hmota předrtí a rozmělní a následně se vytvoří zakládky pro zrání zpracované hmoty.
Výsledkem bude kompost, který bude určen k údržbě zeleně a zahrad na území města.
Odpady a odpadní dřevo jako jsou stará prkna, odpad z kuchyní, rozštípaný nábytek, rostlinné zbytky znečištěné chemikáliemi či jinými odpady do kompostárny nepatří. Nepotřebná
prkna a nábytek lze jako velkoobjemový odpad (rozřezané na rozměry 1 x 2 m) zdarma odevzdat na sběrném dvoře města v Pelíkovické ulici.

Plasty z domácností – vytříděno dvojnásobné množství
Za první čtvrtletí roku 2018 bylo občany Hodkovic vytříděno 12,078 t směsných plastů. V porovnání s loňským I. čtvrtletím se jedná o více než dvojnásobné množství.

DĚKUJEME, ŽE S NÁMI TŘÍDÍTE!
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Městské kino Hodkovice nad Mohelkou

LETNÍ KINO
v KáDéčku

ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍ
V DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ
Minimanuál pro veřejnost
TYPY UDÁLOSTÍ V DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ
PODLE PŘÍČINY

Přijďte si užít

Porucha

Neplánovaná událost, která má za
následek poškození či omezení
standardního provozu zařízení
distribuční soustavy.

Zvýšená
poruchovost

Stav v distribuční soustavě, kdy došlo
ke kumulaci poruch.

Kalamitní stav

Stav v distribuční soustavě při
nadměrné kumulaci poruch obvykle
způsobený klimatickými jevy, který
není za běžných podmínek řešitelný
v zákonem daném čase.

Předcházení
stavu nouze

Stav vyhlašovaný provozovatelem
přenosové nebo distribuční soustavy
v případech, kdy hrozí reálné riziko vzniku
stavu nouze.

Stav nouze

Stav vyhlašovaný provozovatelem
přenosové nebo distribuční soustavy
za podmínek vymezených energetickým
zákonem.

první letní páteční noc!

PÁTEK 22. 6. (po setmění)

POBŘEŽNÍ HLÍDKA
Komedie USA na motivy
známého televizního seriálu.

PŘIPRAVTE SE NA MIMOŘÁDNOU SITUACI
Připravte se na případné výpadky elektřiny
1.
2.
3.
4.

Projekce na terase
(za nepříznivého počasí v sále) KáDéčka.
Během promítání je možné zakoupit si
občerstvení, objednávky jídel do 22.30!

VSTUP ZDARMA
sponzorem fa JUSTR s.r.o.

Sledujte www.cezdistribuce.cz.
Dobijte svůj mobilní telefon a popř. powerbanku.
Připravte si přenosné svítilny a náhradní baterie, popř. svíčky.
Pokud vlastníte mobilní náhradní napájecí zdroj,
zkontrolujte jeho stav.
5. Dotankujte pohonné hmoty (zdroj, auto apod.).
6. V případě vícedenního výpadku elektřiny budete
pravděpodobně muset řešit zdroj pitné vody (balená pitná
voda, připojení napájecího zdroje k čerpadlu z vrtu), zdroj tepla
(dřevo do krbových kamen, spacáky), na vaření campingový
vařič či venkovní gril. Nezapomeňte na dostatečnou zásobu
pravidelně užívaných léků.
7. Jako zdroj informací lze využít přenosné rádio na baterie.
SKUPINA ČEZ

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

A5 CELÁ
500 Kč

A5 1/2
300 Kč

A5 1/4
200 Kč

A5 1/8
100 Kč

BAREVNÁ
1 500 Kč

450 Kč

270 Kč

180 Kč

90 Kč

1 350 Kč

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.

Kulturní kalendář

12

SPORTOVNÍ AREÁL ZA ŠKOLOU
Vážení spoluobčané a sportovci,
V průběhu měsíce března byl zahájen provoz na víceúčelovém sportovním areálu za školou
v Hodkovicích nad Mohelkou. Zasportovat si zde mohou jednotlivci i sportovní týmy. Přejeme příjemně prožité chvíle a hodně sportovních zážitků.
Kontaktní osoby na sportovišti: Václav Kyncl – tel. 723 923 012, Jindřich Jelínek – tel. 732 173 374
Provozní doba areálu je od 8:00 do 22:00 hodin.

Ceník:
Malé hřiště – volejbal, tenis, košíková, nohejbal, …
90 Kč/hodina

700 Kč/předplatné na 10 hodin

Fotbalové hřiště
130 Kč/hodina 1000 Kč/předplatné na 10 hodin
Atletický ovál je pro veřejnost volně přístupný, pokud není pronajaté fotbalové hřiště,
nebo pokud neprobíhá výuka ZŠ.

Noční svícení: 100 Kč/hodina
Po domluvě se správci areálu je nožné zapůjčení sportovního náčiní (míč, tenisová raketa, …)

Kroužek Lego ZŠ a Robosoutěž v Bílině
Děti programovaly a stavěly robota, který obstojí
v zápasech „robosumo“ (dva roboty se pohybují v černém kruhu s bílým okrajem a snaží se dostat soupeře
mimo tento kruh). Dobrý výsledek nebyl spojen jen
s kvalitním naprogramováním, ale i s dobrou stavbou
robota, a nedílnou součástí bylo i štěstí.
1. místo
6. místo
8. místo

Vít Komňacký a Dominik Arlt
Josef Mitro Onda a Jakub Kolomazník
Jiří Křížek a Vendula Pelantová
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ZŠ TGM Hodkovice nad Mohelkou

Informativní schůzka
pro rodiče budoucích prvňáčků
V pondělí 11. 6. v 16.00 se koná v ZŠ TGM Hodkovice n. M.
informativní schůzka pro rodiče žáků 1. třídy
ve školním roce 2018/2019.

Nový školní rok 2018/2019 bude na ZŠ TGM v Hodkovicích n. M.
zahájen v pondělí 3. září 2018
1. třída
v 8 hodin na radnici v Hodkovicích n. M.
2.– 9. třídy v 9 hodin před budovou základní školy

POZVÁNKA NA NOVOU VÝSTAVU
Tentokrát Vás srdečně zveme na výstavu fotografií Jiřího Smetany, kterou jsme nazvali Hodkovicemi a okolím. Nevšední fotografie Jiřího Smetany budou k vidění celý červen opět v cukrárně na náměstí. Netradiční záběry, neprozkoumaná místa, objevy, pohledy, to je rukopis Jiřího
Smetany, který chodí po našem městě se svým fotoaparátem a pro nás, kteří máme pocit, že
nás už mnoho nepřekvapí, objevuje. Přijďte se podívat.
Darina Martinovská, Martin Pojkar

Kulturní kalendář
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Č.žádosti

Tabulka návrhu dotační komise mě
Hodkovice n.M. v rámci

Žadatel

.

Název akce

Termín
pořádané akce

1

SDH Hodkovice nad Moh. . MUHnM/1084/2018

Ples, sedačky do auta a svítilny do auta

ROK 2018

2

Junák - český skaut . MUHnM/1163/2018

Celoroční činnost

ROK 2018

3

Pavel Štork . MUHnM/1170/2018

Koloběžení, aktivity pro děti a dospělé

12.5.2018

4

DTK-MINI-M Liberec . MUHnM/1239/2018

Divadelní multimediílní show

27.5.2018

5

SDH Záskalí . MUHnM/1248/2018

6

SK - fotbal . MUHnM/1282/2018

7

Aeroklub Hodkovice . MUHnM/1302/2018

8

SK - SPV . MUHnM/1304/2018

9

ZO ČSV . MUHnM/1305/2018

10

SK - lyžaři . MUHnM/1306/2018

43. ročník lesního běhu

13.10.2018
Lesní běh a
20.3.2018
lyžařský zájezd

11

Viking Jilemnice . MUHnM/1308/2018

Horský běh Ještěd 2018

2.6.2018

12

SK - nohejbal . MUHnM/1332/2018

Celoroční činnost oddíl nohejbalu

ROK 2018

13

SK - volejbal . MUHnM/1339/2018

Celoroční činnost oddílu volejbalu

ROK 2018

14

Rodinný klub Motýlek . MUHnM/1343/2018

Motýlek 2O18 - CELOROČNÍ ČINNOSTI

ROK 2018

15

Oddíl horolezců . MUHnM/1344/2018

Celoroční podpora horolezců v Hodkovicích

ROK 2018

16

Spolek rodáků a přátel . MUHnM/1345/2018

17

SK - hokej . MUHnM/1355/2018

18

Sokol Hodkovice . MUHnM/1356/2018

19

Zdena Rybářová – skupina aktivních seniorů .
MUHnM/1367/2018

20

SDH Jílové . MUHnM/1369/2018

Hasičská soutěž

02.06.2018

Celoroční činnost mládeže - fotbal

ROK 2018

Plachtařské mistrovství regionu ČR

29.7-11.8.,2018

Celoroční činnost

ROK 2018

Vakcinace a léčba včelstev

ROK 2018

Stezka za poznáním historie Hodkovic

Mís

H

1.9.2018

Karneval na ledě, pálení čarodějnic a rockový
karneval

ROK 2018

Celoroční činnost pro děti a mládež

ROK 2018

Za hranice všedních dnů

03-10/2018

Volnočasové aktivity

ROK 2018

CELKEM
Počet žádostí celkem
Výše celkových nákladů v Kč
Výše požadované dotace v Kč
Výše doporučené dotace v Kč

20
1 357 140,00
325 595,00
200 000,00

Stránk
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ěsta Hodkovice nad Mohelkou na přidělení dotace z rozpočtu města
7. výzvy roku 2018 s termínem odevzdání do 14.03.2018

sto konání pořádané
akce

Výše celkových
nákladů

Výše požadované
dotace

Návrh na dotaci

Kč

Kč

Kč

Účel dotace

Hodkovice

20 000,00

20 000,00

Hodkovice

95 000,00

15 000,00

Hodkovice

38 000,00

5 000,00

Liberec

40 600,00

20 000,00

Záskalí

5 000,00

5 000,00

Hodkovice

96 000,00

20 000,00

13 300,00

Příspěvek na pořízení výstroje mládežnických
družstev s logem města

Hodkovice

430 000,00

20 000,00

13 000,00

Příspěvek na zapůjčení 2 ks sanitárních
kontejnerů

Hodkovice

33 000,00

20 000,00

14 000,00 Příspěvek na pořízení cvičebních pomůcek

Hodkovice

24 820,00

11 795,00

Hodkovice

26 500,00

15 800,00

Hodkovice - Ještěd

56 990,00

8 000,00

Hodkovice

58 000,00

15 000,00

10 000,00 Pronájem haly a sportovní potřeby

Hodkovice

58 000,00

20 000,00

11 500,00

Hodkovice

208 000,00

20 000,00

17 000,00 Příspěvek na energie

Hodkovice

36 580,00

20 000,00

Hodkovice

45 150,00

20 000,00

Hodkovice

?

20 000,00

Hodkovice

46 700,00

20 000,00

11 000,00 Příspěvek na pronájem tělocvičen

Pardubice

15 000,00

15 000,00

10 000,00 Příspěvek na autobus k zájezdu

ka 1 z 1

23 800,00

15 000,00

1 357 140,00

325 595,00

23,99%

9 500,00 Náklady spojené s plesem

14 500,00 Cestovné a vstupné na celoročních výletech

5 000,00 Propagace, zajištění a divadlo pro děti

16 500,00 Příspěvek na pronájem divadla

4 000,00 Materiální zajištění soutěže, ceny pro vítěze

0,00 Není v souladu s pravidly výzvy

10 000,00 Ceny pro lesní běh a příspěvek na autobus

7 000,00 Zapůjčení časomíry

Příspěvek na pořízení horolezeckého lana,
9 500,00 autorská práva, plakáty a hosta filmového
festivalu
11 000,00

Příspěvek na atrakce pro děti a na tisk plakátů a
doprovodných kartiček

3 200,00 Příspěvek na ceny pro děti

10 000,00 Příspěvky na dopravu k výletů - autobus
200 000,00

61,43%
Zůstatek

Příspěvek na pronájem haly, tělocvičny ZŠ a
hřiště na plážový volejbal

0,00
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18

Restaurace
Na Koupališti

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

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

( H2 S O4 )

TOULKY S MARCELOU AUGUSTOVOU

Znáte chemický vzorec
kyseliny sírové?

Vydejte se s oblíbenou moderátorkou
po Libereckém kraji

každou neděli po 9. hodině,
repríza ve středu po 18. hodině
Pošlete do soutěže na facebook vaši nej fotografii
a vyhrajte pěkné ceny.

startovné

50 Kč / os.

začátek

čtvrtek 21.6.
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

liberec.rozhlas.cz
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Pořádá

CESTU ZA POKLADEM
21. 6. 2018 od 16 hodin
sraz před Kulturním domem
Pojďte se s námi rozloučit
s uplynulým školním rokem.
Pití, buřty a dobrou náladu s sebou 

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

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,-

KINO – ČERVEN 2018
HODKOVICE NAD MOHELKOU
Pátek 1. června v 19.00 hodin

HASTRMAN

Romantický a zároveň ironický příběh hastrmana alias barona de Caus,
kterého láska k venkovské dívce naplňuje štěstím i vášní. Česko, režie Ondřej
Havelka. Doporučená přístupnost 12 let. Délka 100 minut. Vstupné 80 Kč.

Pátek 8. června v 19.00 hodin

PLANETA ČESKO

Krásu a dobrodružství máme na dosah ruky – stačí se jen dobře dívat! První
český celovečerní dokument o české přírodě. Délka 81 minut. Vstupné 80 Kč.

Pátek 15. června v 19.00 hodin

LADÍME 3

Hrdinky z Barden Bellas jsou zase zpět v hudební komedii USA. Doporučená
přístupnost 12 let. Délka 93 minut. Vstupné 80 Kč.

LETNÍ PROMÍTÁNÍ NA TERASE KáDéčka
Pátek 22. června po setmění

POBŘEŽNÍ HLÍDKA

Akční komedie USA na motivy stejnojmenného televizního seriálu.
Doporučená přístupnost 15 let. Délka 119 minut. ZDARMA – sponzorem
fa JUSTR s.r.o.

Středa 27. června v 10.00 hodin

PRAČLOVĚK

Dug je neohrožený hrdina žijící v době kamenné. Se čtyřnohým přítelem
Čenichem zachraňuje svůj kmen před velkou hrozbou. Představení pro
mateřskou školu přístupné veřejnosti. Délka 88 minut. Vstupné 50 Kč.

PRAČLOVĚK
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MĚSTSKÉ KINO V HODKOVICÍCH NAD MOHELKOU

NENECHTE SI UJÍT
HASTRMAN

Romantický/thriller
Česká republika
Režie: Ondřej Havelka
Předloha (kniha): Miloš Urban
100 minut
Doporučeno od 12 let
V kinech od 19. 4. 2018
Romantický a zároveň ironický příběh hastrmana alias barona de Caus (Karel Dobrý), jehož láska k venkovské dívce Katynce (Simona Zmrzlá) naplňuje netušeným štěstím i stravující vášní…(CinemArt)

Uvádíme v našem kině 1. 6. 2018 od 19.00 hodin.

PLANETA ČESKO
Dokumentární
Česká republika
81 minut
V kinech od 22. 3. 2018

Naše příroda je pestrá jako málokde na světě. Krásu a dobrodružství máme na dosah
ruky – stačí se jen dobře dívat! První celovečerní film o české přírodě ukazuje díky nejmodernějším technologiím fascinující dobrodružství zvířat a rostlin žijících kolem nás zcela
zblízka. Seznamte se s tetřevem tokajícím za úsvitu, se vzácnými sysly, s nimiž na louce
laškují děti, ledňáčkem prorážejícím při lovu střemhlav vodní hladinu, s lososy putujícími
z českých řek do moře a zpátky nebo s užovkami v zápase s rybí kořistí. Divočina přece
začíná hned za vašimi dveřmi! (Aerofilms)

Uvádíme v našem kině 8. 6. 2018 od 19.00 hodin.
NEPŘEHLÉDNĚTE

LETNÍ KINO NA TERASE KáDéčka
22. 6. 2018 a 24. 8. 2018 po setmění
Sponzouje fa JUSTR (projekce a výroba speciálních strojů)
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Informace z MŠ Sluníčko
yy V pátek 27. 4. 2018 proběhl v naší školce
čarodějnický rej. Děti byly převlečeny za
kouzelníky a čarodějky a každá třída měla
pro své děti přichystaný zábavný čarodějnický program. Po skončení soutěží vyrazila
celá školka společně za „Čarodějnickým pokladem“, který pro nás čarodějnice schovala někde v lese. Úspěšně jsme poklad našli
a odměnu si užili.
yy Ve čtvrtek 3. 5. 2018 proběhl ve školce zápis
dětí do nového školního roku 2018/2019.
yy Ve středu 9. 5. 2018 jsme se všichni krásně
načinčali, protože ve školce proběhlo focení
jednotlivých tříd, pracovníků a speciální focení předškoláků na tablo.
yy Do školky zavítala v úterý 15. 5. 2018 zdravotnice Petra, která nám přijela ukázat, jak
máme poskytnout první pomoc. Děti si na
vlastní kůži vyzkoušely, jak se obvazují jednotlivé části těla, nebo dokonce přihlížely
odnosu nemohoucího člověka z místa pryč.
Děti pečlivě naslouchaly a velice si to užily.
Děkujeme a těšíme se na další návštěvu :-)
yy Předškolní děti začaly v průběhu května
chodit do plaveckého bazénu v Jablonci n. N.
na pětidenní plavecký kurz. Děti se naučily
plavat, potopit hlavu pod vodu, vylovit věci
ze dna bazénu nebo skákat do kruhu. A za
odměnu se svezly i na tobogánu :-)
yy Chtěli bychom poděkovat všem babičkám,
které si ve středu 16. 5. 2018 udělaly čas
a přišly do školky přečíst pohádku. Děti pozorně naslouchaly a čtení se jim velice líbilo.
Všichni víme, že babičky čtou pohádky stejně nejlépe :-)
yy V červnu nás čeká: Den dětí na školní zahradě, výlet pro předškoláky, jejich loučení
a šerpování, divadlo od p. Enochové a školní
výlet společný pro všechny třídy.
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NOHEJBALOVÝ ODDÍL S.K. HODKOVICE
pořádá

ve spolupráci s ZO OS KOVO Monroe Czechia

NOČNÍ TURNAJ
17. ročník

nohejbalového turnaje trojic
memoriál K. Stoklasy
datum:

místo:
prezentace:
		
začátek:
startovné:
hrací systém:
dvě kategorie:

4. 8. 2018

kurty na kluzišti
na místě do 14.30 hod
T. Kraus tel. 724 024 880
15.00 hodin
200 Kč trojice
dle počtu trojic
profi a amatéři

během turnaje zajištěno tradiční občerstvení
věcné ceny pro týmy i jednotlivce

SPONZOŘI
ŽELEZÁŘSTVÍ BRADÁČ
METALO
MOCCA
Akce podpořena z dotačního fondu města Hodkovice nad Mohelkou.
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Kačka Richterová
Červnovým tématem bude sprint. Ne, nebojte se, rozhovor nebude příliš rychlý. To jen
zpovídaným talentem je atletka Kačka Richterová. Hovoříme spolu klidně, rozvážně
a Kačka jakoby své úspěchy ani nechtěla přiznat. O to překvapivější však jsou!
Posuďte sami.
Kačko, jaká je vlastně tvá disciplína?
Je to atletika a poslední rok se specializuji na
krátké tratě – sprint.
V kolika letech jsi začínala? Byl tvou specializací hned sprint?
V první třídě jsem začala chodit na kroužek atletiky a po dvou letech jsem přestoupila do atletického klubu TJ LIAZ Jablonec,
tam jsme dělali většinu atletických disciplín.
Sprint jsem si vybrala až poté, co jsem se
dostala do kategorie žáků.
Co rozhodlo o atletice?
Asi první závody v atletické hale v Jablonci
nad Nisou. Ty jsem absolvovala s hodkovickým kroužkem atletiky. Na těchto závodech
jsem si vyzkoušela, jaké to je závodit v hale.
Byly to závody – Pomerančový meeting
v Jablonci nad Nisou. Další ročník tohoto
závodu mě mamka přihlásila samu za sebe,
protože s atletickým kroužkem jsme již tyto
závody neabsolvovali. Bez nějaké větší odborné přípravy jsem obsadila první místo.
Porazila jsem dívky, které již byly pod různými atletickými kluby. Bylo rozhodnuto.
Do rozhovoru nám s úsměvem vstupuje
maminka, která vše uvádí na pravou míru.
Kačka totiž sprintovala už jako velmi malá.
Pořád chtěla běhat a závodit a při našich závodech neustále zrychlovala a musela jsem
sama zabrat, abych ji dohonila. Už tam bylo
jasné, že v ní něco je.

Pořád ještě závodíš sama za sebe?
Ne, po závodu Pomerančového meetingu
jsem se přihlásila do klubu TJ LIAZ Jablonec
a trénuji a závodím tam.
V jaké kategorii jsi aktuálně zařazená?
Je mi 14, takže už jsem v kategorii starší
žáci.
Jak často trénuješ?
Trénink mám třikrát týdně. V přípravné sezoně je to náročnější, kromě standardních
rozcviček a atletické abecedy trénujeme i fyzičku, hodně posilujeme a pilujeme techniku. V závodní sezoně se více věnujeme své
disciplíně, takže já většinou běhám krátké
tratě a zlepšuji si čas.
Máš vůbec prostor na nějaké další koníčky?
Mám, v týdnu ještě stíhám florbal a dvakrát týdně aerobic. Vlastně každý den mám
nějaký kroužek. A o víkendech jezdíme na
závody.
A jak se ti daří skloubit učení a sport?
Zatím školu dávám docela dobře. Když je potřeba někde přidat, zaberu, a zase se vrátím
ke svým běžným známkám. Teď mě nejvíc
baví dějepis, angličtina a matematika.

Pokračování na straně 26
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Jak slyším, máš vše pod kontrolou, a tím
pádem asi dost klidu na atletiku, jaké jsou
tvé největší úspěchy?
Loňská sezona byla velmi úspěšná. V krajských závodech jsem byla několikrát Přeborník Libereckého kraje. Také jsem se kvalifikovala na Olympiádu dětí a mládeže 2017 do
Brna. Tam jsem ve své kategorii na trati 60 m
z dívek z celé republiky skončila druhá a zaběhla jsem svůj osobní rekord v čase 7,88 s.
Olympiáda mládeže, to je asi splněný sen,
jak se člověk na Olympiádu vlastně dostane?
Z každého kraje jsou vybráni pouze 2 závodníci na danou disciplínu. Výběr je na základě úspěchu v závodech na danou sezonu, dle
tzv. statistiky atletických tabulek. Olympiáda je jednou za 2 roky.
V roce 2019 ji bude pořádat Liberecký kraj.
Už teď vím, že bych se chtěla dostat mezi dvě
vybrané atletky.
A jaká je letošní sezona?
Letos jsem bohužel musela kvůli zranění
halovou sezonu vynechat a teprve se dostávám zpět do formy. Kromě samotného
léčení to bylo náročné i psychicky. Navíc je
letošní sezona těžší díky konkurenci. Jsem
v kategorii závodnic ve věku 14/15 let. Patřím tedy mezi mladší účastníky. Na druhou
stranu to je obrovská motivace zlepšovat se
a vyhrávat nad zkušenějšími závodnicemi.
Kolik vás na závody vlastně jezdí? Je ve tvé
kategorii velká konkurence?
Společně nás jezdí asi deset až patnáct. Jsme
báječná parta, samozřejmostí je vzájemná podpora a radost z úspěchu druhých.
Konkurence je velká, ale my to tak nebereme, alespoň nás to posouvá dál a závody si
vždycky užíváme společně.

Kulturní kalendář
Máš nějaký vzor?
Velkým vzorem je moje kamarádka z týmu
Adéla Novotná. Je o rok starší a opravdu atletice vládne. Má několik českých rekordů
a vážně tomu sportu dává hodně. Je pro mě
inspirací. Jinak ze světových známých závodníků to je samozřejmě Usain Bolt.
Jaké máš plány do budoucna? Bude to atletika?
Určitě chci u atletiky zůstat. Líbilo by se mi
dostat se třeba do reprezentace. Ale to člověk
musí hodně makat, aby splnil kvalifikační
podmínky. Např. před mistrovstvím světa
musíte zaběhnout nastavený časový limit.
A snem jsou samozřejmě Olympijské hry.
Jinak záložní plán zatím nemám. Na výběr
povolání mám přeci ještě trochu čas.
Pověz mi ještě na závěr, jaký je tvůj největší úspěch, nebudu-li počítat Olympiádu
mládeže.
V loňském roce jsme jako atletický oddíl TJ
LIAZ Jablonec po 11 letech obhájili titul na
Mistrovství ČR družstev žáků a žákyň. Dále
jsme ve štafetě dívek v kategorii starších
žákyň 23. 9. 2017 v Břeclavi zaběhly český
rekord na trati 4 x 60m s časem 29,73 sec.!
Vítězná štafeta ve složení: Vendula Štanclová, Karolína Kořínková, Adéla Novotná, Kateřina Richterová.
Neříkala jsem to? Úspěchy opravdu skvělé na
tak mladou dámu. Přesto je Kačka velmi skromná a řekla bych, že jí na výsledcích a slávě ani
nezáleží. Pro ni je důležité to její vlastní vítězství, zlepšení v čase, překonání sama sebe, běh
na maximum. Konkurence je možná velká, ale
Katčino odhodlání a talent jsou rozhodně větší!
Možná jí jednou opravdu budeme fandit pod
vysněnými pěti kruhy! Já držím palce už teď.
autor: Naďa Burianová, Kačka Richterová
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První medaile: reprezentace školy – závěrečné krajské kolo

Přeborník Libereckého kraje

Halové závody

Olympiáda dětí a mládeže 2017
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Pěvecký kroužek a Den matek
Děti z pěveckého kroužku ZŠ zazpívaly 16. 5.
v DPS v Hodkovicích n. M.

