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 Jubilanti v červenci a srpnu 2018

Úvodní slovo redakční rady

Anna Hoffmannová

Dagmar Sýkorová 

Hana Stoklasová

Oldřich Čepelka 

Ladislav Košek

Mirko Černý

Jan Staněk

Ingeborg Laurinová 

Karel Šidlichovský

Vážení čtenáři, 

letní dvojčíslo si pro vás připravilo mnoho pozvánek na akce v regionu, důležité informace 
z městského úřadu a také ohlédnutí za akcemi v mateřské či základní škole.

Mně už nezbývá nic jiného než vám jménem redakční rady popřát krásné slunečné prázd-
niny a klidnou dovolenou. Těšit se budeme zase v září.

Naďa Burianová

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

Jaroslav Krupička

Alexander Gamkrelidze

Margita Rozkovcová

Růžena Čermáková

Pavel Černý

Jarmila Gänsová

Václav Škoda

Jiří Trojan
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Informace z 11. zasedání rady města 23. 5. 2018
-  Rada města souhlasila se Smlouvou o poskytování pracovně - lékařských služeb mezi měs-

tem a Ordinací praktického lékaře Jablonec n. N. s.r.o., Revoluční 13, Jablonec nad Nisou, 
IČ: 06020453, jednatel MUDr. Jiří Srna.

-  Rada města projednala hodnocení činnosti Mateřské školy Hodkovice nad Mohelkou za 
období prosinec 2017 až červen 2018.

-  Rada města souhlasí se změnou v počtu volných míst v Mateřské škole Hodkovice nad Mo-
helkou pro školní rok 2018-2019 z 23 na 22 míst. 

-  Rada města schválila Odpisový plán majetku příspěvkové organizace Mateřská škola Hod-
kovice nad Mohelkou pro rok 2017 a 2018.

-  Rada města souhlasila s žádostí o čerpání z rezervního fondu Mateřské školy Hodkovice 
nad Mohelkou,. Rada města souhlasí s nákupem sušičky WHIRLPOOL za 31.015,- Kč včetně 
DPH.

-  Rada města schválila uhrazení podílu města na dani z nemovitosti za dům č. p 216 v Hod-
kovicích nad Mohelkou za rok 2018 ve výši 498,- Kč. 

-  Rada města souhlasila s žádostí spolku Linka bezpečí, z.s., se sídlem Ústavní 95, Bohnice, 
181 00 Praha, IČ: 61383198 o finanční podporu ve výši 5.000.- Kč.

-  Rada města projednala usnesení Okresního soudu v Jablonci nad Nisou č.j. 30 P 130/2013-86, 
kterým bylo Město Hodkovice nad Mohelkou ustanoveno opatrovníkem pana M. a určuje 
opatrovníkem ve smyslu tohoto usnesení Okresního soudu v Jablonci nad Nisou paní Ladi-
slavu Bolardovou, úřednici Městského úřadu v Hodkovicích nad Mohelkou, a to od nabytí 
právní moci rozsudku.

-  Rada města projednala usnesení Okresního soudu v Liberci č.j. 21 P 3/2016-113, kterým 
bylo Město Hodkovice nad Mohelkou ustanoveno opatrovníkem paní R. a určuje opatrovní-
kem ve smyslu tohoto usnesení Okresního soudu Liberci paní Ladislavu Bolardovou, úřed-
nici Městského úřadu v Hodkovicích nad Mohelkou, a to od nabytí právní moci rozsudku.

-  Rada města vzala na vědomí informaci o stavu dluhů za užívání městských bytů ke dni 
30. 4. 2018. Dluhy činí 110.514,00 Kč.

-  Rada města projednala žádost o povolení pronajmout byt nad restaurací Na Koupališti, rada 
města s pronájmem souhlasí na dobu 1 rok.

-  Rada města vzala na vědomí hlášení o zvýšení počtu přihlášených osob k trvalému pobytu 
v rámci evidence obyvatel v Hodkovicích nad Mohelkou, a to v Liberecké 6 u paní P.

-  Rada města schválila Vnitřní předpis o zpracování a ochraně osobních údajů s účinností od 
25. 5. 2018.

-  Rada města schválila návrh na obsazení volného bytu v DPS Hodkovice nad Mohelkou 
a přidělila byt č.27 paní F.

Městský úřad informuje
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Informace ze 12. zasedání rady města 6. 6. 2018
-  Rada města v působnosti valné hromady společnosti TEPLO Hodkovice nad Mohelkou spol. 

s r.o. zvolila předsedu valné hromady společnosti starostku města paní Bc. Markétu Khauero-
vou a zapisovatele pana Aleše Zalabáka, schválila výsledky hospodaření TEPLO Hodkovice nad 
Mohelkou spol. s r.o. za rok 2017, schválila účetní závěrku za rok 2017, schválila zaúčtování 
ztráty po zdanění za rok 2017 proti nerozdělenému zisku minulých let, schválila vyplacení 
roční odměny pro jednatele společnosti a schválila jeho roční prémiové ukazatele pro rok 
2018.

-  Rada města souhlasí s žádostí o prodej pozemku města p.č. 81 (ostatní plocha) o výměře 
238 m2 v k.ú. Záskalí, kterou podala paní V. Rada města navrhuje cenu 50,-Kč/m2 + náklady 
spojené s prodejem, ukládá tajemnici zveřejnit záměr prodeje na úřední desce města a předává 
věc k rozhodnutí do zastupitelstva města.

-  Rada města projednala žádost o prodej části pozemku města p.č. 1730/1 (ostatní plocha) o vý-
měře 4239 m2 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou, kterou podali žadatelé pan T., pan H., a paní 
B. Jedná se o pozemek o výměře cca 90 m2. Rada města pověřila starostku města dalším jed-
náním se žadateli.

-  Rada města nesouhlasí s žádostí o prodej nebo pronájem části pozemku města p.č. 2222 (orná 
půda) o výměře 4720 m2 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou, kterou podala paní K., Rada města 
předává věc k rozhodnutí do zastupitelstva města.

-  Rada města schválila pana Petra Hanuse jako dalšího pověřeného člena zastupitelstva města 
pro provádění sňatečných obřadů ve smyslu § 11a zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu 
a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

-  Rada města souhlasila s žádostí o umístění stánku s občerstvením na náměstí T. G. Masaryka 
v Hodkovicích nad Mohelkou dne 30. 6. 2018 (Rally Bohemia). Žádost podal pan Vratislav 
Pešek, Revoluční 146/79, Jablonec nad Nisou.

-  Rada města schválila přijetí finančního daru od společnosti Sorting Live, Víska 92, Višňová, 
IČ: 27333060 ve výši 3.500,-Kč na kulturní akce obyvatel DPS.

-  Rada města neschválila žádost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. 
Klub Radost, Barákova 2715/23, 796 01 Prostějov, IČ: 47922281 o poskytnutí finančního daru 
na činnost spolku. 

-  Rada města schválila vyhlášení ředitelského volna na dny 28. 6. 2018 a 29. 6. 2018 v Základní 
škole T.G. Masaryka v Hodkovicích nad Mohelkou podle oznámení ředitelky této školy. Ředi-
telské volno je vypsáno z technických důvodů malování učeben a tělocvičny. 

-  Rada města souhlasí s hodnocením výběrové komise na akci „Rekonstrukce propustku Záskalí 
přes potok“. Nejvýhodnější nabídku předložil Zdeněk Jeřábek, Kněžičky 23, 463 43, Český Dub, 
IČ: 46032711 za cenu 960.988,11 Kč včetně DPH. 

-  Rada města souhlasí s hodnocením výběrové komise na akci „Rekonstrukce ulic Tyršova 
a Smetanova“. Nejvýhodnější nabídku předložila 1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o., 
Pražská 392, Hodkovice nad Mohelkou za cenu 5.998.915,04 Kč včetně DPH.  Rada města po-
věřuje starostku města podpisem smlouvy.

 Úplné znění usnesení rady města a zastupitelstva města najdete na www.hodkovicenm.cz.

Zapsala Markéta Khauerová – starostka města
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Z technických důvodů se upravuje termín uzávěrky příspěvků do Kultur-
ního kalendáře. Od června 2018 bude uzávěrka vždy do 15. dne měsíce. 

Děkujeme za pochopení 
Redakce Kulturního kalendáře

Termín uzávěrky příspěvků

Upozorňujeme občany Hodkovic nad Mohelkou, že sběrný dvůr v Pelíkovické 
ulici bude ve dnech 31. 7. – 21. 8. 2018 uzavřen z důvodu čerpání dovolené.

Děkujeme za pochopení

UPOZORNĚNÍ

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

NOVINKA ve službách pro občany

INFORMACE O OPRAVáCh KOMUNIKACÍ

Dovolím si připomenout, kterých místních 
komunikací se opravy v letošním roce budou tý-
kat. Jedná o cestu do Žďárku - od odbočky z Čes-
kodubské na náves, spodní úsek cesty "buchem" 
na spodním Záskalí. Na horním Záskalí úsek od 
odbočky na Žďárek k borovici a od křížku k lesu. 

Vážení spoluobčané, milí přátelé
Čekají nás letní měsíce, čas oddychu, prázdnin a dovolených. Zároveň ale také přichází období, 
kdy se naplno rozběhnou práce na opravách komunikací a dojde k dílčím omezením v místě opra-
vovaných úseků. Věřím, že vše zvládneme i díky Vaší trpělivosti a toleranci včas a na podzim 
budeme moci společně konstatovat, že se nám podařilo dokončit další díl naplánovaných oprav.

Další úsek je na ulici J. A. Komenského a krátký 
úsek ulice Mlýnské k lávce. Ta nejdůležitější re-
konstrukce místní komunikace nás čeká v ulici 
Tyršova a Smetanova. Tam nejprve proběhne 
rekonstrukce vodovodu, následovat bude oprava 
povrchu vozovky a chodníku.

 Markéta Khauerová – starostka města
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INFORMACE O PLNĚNÍ ROZPOČTU A ČERPáNÍ ÚVĚRU

Všichni občané našeho města jsou pravidel-
ně na každém zastupitelstvu informováni o pl-
nění rozpočtu a čerpání finančních prostředků 
z dlouhodobého investičního úvěrového rámce. 
Vzhledem k nízké účasti veřejnosti na jednáních 
zastupitelstva jsou tyto informace pravidelnou 
součástí zveřejňovaného zápisu z jednání zastu-
pitelstva města. Zápisy z jednání jsou zveřejněny 
na webu města – viz 

http://www.hodkovicenm.cz/cs/samospra-
va/zastupitelstvo-mesta/usneseni-a-zapisy-za-
stupitelstva-mesta/2018.html

Na jednání zastupitelstva města 27. 6. 2018 
budu informovat o plnění rozpočtu k 31. 5. 2018 
a i přes velké investice do infrastruktury a oprav 
majetku se zatím držíme plánu a všechny výda-
je velmi pečlivě hlídáme. Příjmy rozpočtu jsou 
ve výši 25.841.615.- Kč (cca 48%), výdaje jsou 
ve výši 28.322.634.- Kč (cca 32%). Na výstavbu 

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych uvedla na pravou míru dezinformace, které se hodko-
vicemi asi celkem záměrně šíří a které nemají žádný reálný základ.

sportovní haly máme v letošním roce vyčerpáno 
8.477.290.- Kč z úvěru, žádné jiné finanční pro-
středky si město nevypůjčilo a používá vlastní 
finanční zdroje, tzn. ušetřené prostředky z mi-
nulých let.

Věřte mi, že řízení investic je důsledně 
kontrolováno a finanční situace města je velmi 
dobrá. Tento stav nám umožňuje řádně spravo-
vat majetek a uvést ho do stavu, který si zaslou-
ží. Pokud má kdokoli z Vás konkrétní otázky 
k rozpočtu, investicím a financování, neváhejte 
mne kontaktovat, ráda Vám na všechny dotazy 
týkajících se uvedených záležitostí odpovím. Mé 
kontaktní údaje jsou veřejně přístupné, ale raději 
je zopakuji, tel. 724 180 084 a e-mail marketa.
khauerova@hodkovicenm.cz

 
Přeji Vám všem hezké léto. 

Markéta Khauerová – starostka města

VÝSTAVBA SPORTOVNÍ hALY – DOKONČENÍ A SLAVNOSTNÍ PŘEDáNÍ

S dodavatelem stavby řešíme několik ne-
dodělků a halu nepřevezmeme v termínu dle 
smlouvy. Asi největší potíže nám způsobuje vy-
soká vlhkost podlahy, která zabraňuje pokládce 
sportovního povrchu. Tuto záležitost ale nepočí-
táme mezi vady a nedodělky, protože je v zájmu 
všech, aby byla sportovní podlaha položena kva-
litně i za cenu mírného časového zpoždění.

V souvislosti s výstavbou haly dostávám vel-
mi často se opakující otázku: Proč nemá stavba 
žádná okna? Tady je vysvětlení. Pro sportovce 
v hale je velmi důležité stabilní a neměnící se 
osvětlení sportovní plochy. Z toho důvodu archi-
tekti navrhli stavbu bez oken, předejdeme tím 
mnoha problémům v budoucnosti. Ve sportov-
ních halách s okny se totiž velmi složitě, kom-

Ráda bych tuto krátkou informaci zahájila větou, máme splněno, ale stále ještě je k řešení mnoho 
dílčích problémů, a proto tuto radost ještě chvíli odložím. Přes všechna úskalí věřím tomu, že na 
začátku září předáme halu veřejnosti a všichni sportovci budou moci plně využívat její prostory.

plikovaně a draze řeší vhodné zastínění, zkuste 
si toho někdy všimnout, až navštívíte nějakou ji-
nou sportovní halu. Ale bez denního světla naše 
hala není. Zázemí 1. patra – šatny, sprchy a gale-
rii osvětluje denní světlo, které je do haly vedeno 
střešními světlovody. Je to řešení velmi elegantní 
a věřím, že se Vám bude líbit, až halu navštívíte.

Milí Hodkováci, je nyní velmi náročné vše 
dotáhnout do úspěšného konce. Stojí to hodně 
sil, času a mnohdy i nervů, ale dokážeme to, 
a po téměř deseti letech od uzavření staré tělo-
cvičny budeme mít funkční sportovní halu,  kte-
rou Hodkovice potřebují a kterou si zaslouží.

Těším se na setkání s Vámi,  
ať již v nové hale, nebo kdekoli jinde.  

Markéta Khauerová – starostka města
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Městská knihovna Hodkovice 
nad Mohelkou připravuje 
v průběhu července 
a srpna 2018 pro všechny 
odvážné čtenáře i nečtenáře 
Prázdninové rande naslepo 
s knihou. Připravíme pro vás 
balíčky s knihami, které jste 
ještě určitě nečetli. Balíčky 
si otevřete až doma! Naše 
rande je určeno pro všechny 
registrované čtenáře, ale 
také pro ty z vás, kteří do 
knihovny nechodíte pravidelně, 
a přesto si o prázdninách 
rádi přečtete dobrou knihu. 
Balíčky s knihami vám půjčíme 
v pravidelných výpůjčních 
dnech na běžnou výpůjční dobu 
jednoho měsíce. Prázdninové 
rande naslepo s knihou je pro 
všechny zájemce zdarma!

 
 Prázdninové

rande naslePo

s knihou
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Dovolená v knihovně bude  
OD 6. SRPNA  

DO 10. SRPNA 2018.
Výpůjční doba

pondělí: 9 – 11, 12 – 17 hodin
středa:  9 – 11, 12 – 18 hodin
čtvrtek:  9 – 11, 12 – 15 hodin

Kontakt:
telefon: 605 854 107
e-mail: knihovna.hodkovice@tiscali.cz
web:  www.hodkovicenm.knihovna.cz

On-line katalog: www.hodkovicenm.knihovna.cz/online-katalog

Koupání v regionu

Koupaliště Maškova zahrada
Vojtěcha Maška 2300
Turnov, 511 01
Telefon: +420 481 312 413
 +420 722 195 222
E-mail: info@maskova-zahrada.cz
Web: www.maskova-zahrada.cz

Po - Ne  9:00 - 20:00 
Út  7:30 - 8:30, 
 20:15 - 22:30
So  7:30 - 8:30, 
 20:15 - 22:30

Městské koupaliště Mladá Boleslav
Jičínská, Mladá Boleslav, 293 01
Telefon: +420 725 886 900
E-mail: zorkler@saramb.cz
Web: www.saramb.cz
Květen - Září  Po - Ne  9:00 - 19:00 
Květen - Září  Po - Ne  19:30 - 23:30 

Od 19.30 začíná večerní koupání.

Koupaliště Sluníčko
Dřevařská 308, Liberec - Vratislavice nad Nisou, 463 11
GSM: +420 608 970 360
E-mail: ferdys.polda@tiscali.cz
Web: www.koupalisteslunicko.cz

Pá - So  9:00 - 20:00 
Ne - Čt  9:00 - 19:00 

Koupaliště Vápenka
Ještědská 555/22, Liberec, 460 07
Telefon: +420 482 771 466
E-mail: fojas1@seznam.cz
Web: www.koupalistevapenkaliberec.cz

Po - Ne  9:30 - 19:00

Koupaliště Frýdštejn
Frýdštejn 144, 463 42
Telefon: +420 724 210 233
E-mail: kosekvlad@seznam.cz

Po - Ne  9:00 - 21:00

Aktuální informace o kvalitě vody najdete na stránkách Krajské hygienické stanice  
www.khslbc.cz v sekci Vody ke koupání. (Zdroj: www.liberecky-kraj.cz)
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V režii Dariny Martinovské hrají:
hana Pekárková Olga Knipper (herečka a manželka Antona Pavloviče Čechova)

v povídce NÁMLUVY:
hana Filipová Natalie Stěpanovna (téměř 40letá nevěsta, čeká na toho pravého...)

Karel Kyksa Stěpan Stěpanovič Čubukov (její otec, statkář, který už chce mít pokoj...)

Vladislav Kos Ivan Vasilijevič Lomov (40 letý, nápadník, nemocný svou lakotnosí...)

v povídce STAROSTLIVÝ OTEC:
Tereza Růžičková Nastěnka Kirilovna (romantická dívka v očekávání)

Filip Zielinski Petr Petrovič Milkin (nápadník na odchodu)

Vladislav Kos Kiril Kirilovič Kondraškin (otec s přehledem)

děkujeme za podporu a pomoc

Žerty Antona Pavloviče

16. 9. 2018 v 19.00 hodin, sál, Kulturní dům  
hodkovice nad Mohelkou
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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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MĚSTSKÉ KINO V HODKOVICÍCH NAD MOHELKOU 

NENECHTE SI UJÍT

NEJVĚTŠÍ  SHOWMAN
Muzikál, drama, životopisný, romantický  
USA, 105 minut
Hodnocení 79 %

Phineas Taylor Barnum (Hugh Jackman) je vizionář, jehož upřímné nadšení je naprosto 
nakažlivé. A to i v časech, kdy jeho nezlomný optimismus a energie jsou jediným bohat-
stvím, které zrovna má k dispozici. Barnum začíná svou životní cestu s naprosto prázdnou 
kapsou, za to však s hlavou plnou fantastických nápadů. Díky nim vytvoří a postupně 
sestaví fascinující show zaplněnou úžasnými žongléry, tanečníky, akrobaty, vousatými 
zpěvačkami, nejsilnějšími, nejmenšími i nejvyššími muži. Z jeho představení se navzdory 
mnohým předsudkům stává celosvětová senzace. A Barnum úspěch své show dokáže nále-
žitě podpořit pomocí do té doby nevídané reklamní kampaně, která mu vyslouží označení 
„princ humbuků“ a jeho jméno se stává synonymem pro pořádně nafouknutou propagaci.
(CinemArt)

uvádíme na terase KáDéčka 24. 8. 2018 po setmění – ZDARMA

NEPŘEHLÉDNĚTE

LETNÍ KINO NA TERASE KáDéčka
24. 8. 2018 po setmění

Sponzouje fa JUSTR (projekce a výroba speciálních strojů)
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Spolek rodáků 

a přátel Hodkovic

pořádá poslední 

Cestu za poznáním

v sobotu 1. 9. 2018

Start: nádraží Hodkovice n.M. v 9:00 - 10:00

Startovné: 20 Kč, děti do 15 let 10 Kč, nejmladší zdarma

Trasa: cca 3,8 km, 12 zastavení s vyprávěním o zajímavých pamětihodnostech 
v našem městě a okolí

Cíl: ve Skalním údolí

 každý účastník dostane buřtíka a pivo (limo) zdarma

 pro děti bude připraven nafukovací hrad + další atrakce

 k posezení zahraje již od cca 11:00 hudba Náhodné setkání

 pro všechny věkové kategorie zahraje HAD dvě pohádky O dědečkovi a babičce

 pozdní odpoledne a večer zpříjemní u táboráku kytara

 na kratší i delší posezení zajištěno občerstvení

Všichni jste srdečně zváni.

Spolek rodáků a přátel Hodkovic  

http://pratele-hodkovic.cz
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WWW.SPORTPARKLIBEREC.CZ

Vstupenky v síti ticketpro
Volejte zdarma 800 800 007
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10:00                        zahájení a pozvánka na čaj a chléb s medem 
10:30 a 13:30   ukázka práce s ovčáckým psem 
10:45 a 14:00   procházka za bylinkami 
11:00 a 15:00   ukázka a instruktáž kosení kosou  
11:30                        ukázka sečení traktorem a balíkování 
12:00 a 15:30   botanická vycházka 
12:30 a 14:30   ze života hmyzu aneb co se děje v trávě 
16:00                        zakončení 

sobota 14. července 2018 
Horní Maxov - Malá Strana 

VHODNÁ PRO 

 RODINY S DĚTMI

Dále se můžete těšit na:

SL
A

V
N

O
ST

 
 J

IZ
ER

SK
Ý

C
H

 L
U

K

stezku nejen pro děti s lučními úkoly 

malování perníčků 

vyrábění z trávy a vrbového proutí 

povídání o včelách s ukázkou včelaření 

zajímavosti z historie a života luk 

Program

Louky se lidem prostě povedly. 
Oslavte jejich krásu s námi!

louka u křižovatky pod Bramberkem 
50.761N, 15.210E 

AKCE 
ZDARMA
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Finanční pomoc pro rodiny s vážně nemocným dítětem

„Dětí s vážným onemocněním, jejichž rodiny by po-
třebovaly finanční podporu, je mnohem více. Rodiče 
často neví, že u  nás mohou o  příspěvek požádat. 
Naší snahou je, aby se tato informace co nejvíce 
rozšířila,“ říká Petr Sýkora, spoluzakladatel nadace 
Dobrý anděl. „Některým rodinám poradí lékaři či 
sociální pracovníci přímo v nemocnici, jiným pomoc 
doporučí pacientské organizace. K mnohým z nich 
se ale i přesto tato informace nedostane,“ dodává. 

Komu nadace pomáhá? 
Dobří andělé pravidelně každý měsíc podporují 
rodiny s nezaopatřenými dětmi, které zasáhlo 
vážné onemocnění. Typicky se jedná o onkolo-
gické onemocnění, selhání orgánů, vážné meta-
bolické poruchy, těžká kombinovaná postižení, 
svalovou dystrofii Duchenne, cystickou fibrózu, 
nemoc motýlích křídel. Mimo vyjmenovaná one-
mocnění je možné také pomoci dětem, které se 
potýkají se vzácnými onemocněními a s těžkými 
kombinovanými poruchami (mentálními, smys-
lovými, tělesnými).

Devadesát šest rodin z  Liberecka již dostalo finanční podporu nadace Dobrý anděl, která 
pomáhá také rodinám, v nichž se dítě potýká s vážným onemocněním. Díky každoměsíčním 
příspěvkům dárců – Dobrých andělů – mohou všechny těžkosti zvládat lépe alespoň po finanč-
ní stránce. Pomozte najít další rodiny, které tuto podporu potřebují! 

Kromě dětských pacientů podporují andělé také 
rodiny s dětmi, v nichž onemocněl rakovinou 
jeden z rodičů. Za šest let fungování nadace 
podpořili dárci více než 5 384 rodin z celé České 
republiky.

Jak můžete pomoci právě vy? 
Pokud máte ve svém okolí rodinu s takto vážně 
nemocným dítětem, neváhejte jí pomoc nadace 
doporučit. Kontakt je velmi jednoduchý – stačí 
zavolat nebo napsat e-mail a pracovníci již zajistí 
vše potřebné. Důležité je nebát se ozvat, Dobří 
andělé rodinám rádi pomohou. 

 
Staňte se i vy Dobrým andělem.
Stačí krátká registrace na www.dobryandel.cz 
a můžete začít přispívat. Vaše finanční pomoc 
bude rodinám odeslána do posledního haléře. 
Díky svému Andělskému účtu si navíc můžete 
přečíst konkrétní příběhy rodin, kterým pomá-
háte.
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NOHEJBALOVÝ ODDÍL S.K. HODKOVICE
pořádá

ve spolupráci s ZO OS KOVO Monroe Czechia

17. ročník

nohejbalového turnaje trojic
memoriál K. Stoklasy

 datum: 4. 8. 2018
 místo: kurty na kluzišti
 prezentace: na místě do 14.30 hod 
  T. Kraus tel. 724 024 880 
 začátek: 15.00 hodin
 startovné: 200 Kč trojice
 hrací systém: dle počtu trojic
 jedna kategorie: 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.

NOČNÍ TURNAJ
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65,-

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

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

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu  

Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách 
a slepičky Green Shell – typu Araukana 

Stáří slepiček: 14 – 19 týdnů. Cena: 159 – 195 Kč/ks.

Prodej se uskuteční 5. srpna 2018 v 17.20 hod.
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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Vydává: Město Hodkovice nad Mohelkou; měsíčník – počet výtisků: 350 kusů.
Redakce: Naďa Burianová, email: redakce@hodkovicenm.cz
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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

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. Přeje-

me 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, …)
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Centrum Kašpar mění svoji podobu. Opouští staré logo a přináší svěží pohled na profesionální služby 
poskytované v Libereckém kraji. Organizaci, jejímž cílem je spravedlivý trh práce pro každého. Pro lidi, 
firmy i instituce.

„Cítíme tak trošku smutek a tak trošku mrazení v zádech. Rozhodli jsme se opustit našeho Kašpárka 
v logu a připravit pro návštěvníky přehledné webové stránky“, popisuje Ivana Sulovská, zakladatelka Centra 
Kašpar. 

Logo vzniklo před 14 lety, kdy Ivana Sulovská spolu s Lenkou Koskovou Třískovou založily Centrum 
Kašpar. Organizaci, která původně pomáhala rodičům malých dětí s návratem do práce.

Název jsme v počátku odvodily od role, kterou kašpaři historicky zastávali na panských dvorech. S nad-
hledem a nadsázkou odkrývali to, co bylo na první pohled skryté. Stejně tak i Centrum Kašpar s nadhledem 
a humorem rozkrývá to, co ve společnosti není na první pohled patrné. Pojmenovává skryté s nadhledem. 
To si vyžaduje jistou dávku odvahy, která je vedle rozmanitosti a rozvoje naší páteřní hodnotou,“ popisuje 
původ názvu Sulovská.

Poslání organizace zůstává. Stále pomáhá lidem najít vhodnou práci. Nejde ale pouze o rodiče malých 
dětí. Služby jsou určeny také lidem vyššího věku, kteří přišli o zaměstnání, nebo potřebují změnu práce 
v důsledku zdravotního stavu.  Dále Centrum Kašpar realizuje sociální audity ve firmách, které cíleně budují 
zdravé firemní klima, nebo řeší ozdravení pracovních vztahů. 

„Chceme dát vědět dalším lidem, kteří se dostanou na pomyslnou křižovatku a potřebují zjistit, jakým 
směrem se vydat. Chceme dát vědět firmám a organizacím, že Firemní sociální audit je citlivý nástroj 
pro vyhodnocení stavu firemních procesů, který dokáže zjistit, co a proč se pokazilo. Jsme zde stále pro 
vás, v novém kabátě, ale se stejnou myšlenkou, odvahou a odhodláním naplňovat naše poslání,“ doplňuje 
Sulovská. 

Centrum Kašpar, www.centrum-kaspar.cz

Kontakt: Petra Hottmarová, tel.: 731 439 967, petra.hottmarova@centrum-kaspar.cz
Liberec 20. 6. 2018

Centrum Kašpar v novém kabátě

Dopravní společnost Kalenský-Trans, s.r.o
přijme řidiče mezinárodní dopravy. 

Požadujeme:
• řidičský průkaz sk. C, E
• profesní průkaz 
• kartu do digitálního tachografu
• praxi  
• spolehlivost

Kontakt: 775 321 002

Nabízíme:
• nový vozový park
• měsíční příjem 35.000 – 40.000 Kč
• třináctý plat
• příspěvek na důchodové připojištění
• příspěvek na dopravu na pracoviště
• stabilní přepravy a víkendy doma.
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Žáci ZŠ byli seznámeni s tématy:
 � Výstražné signály
 � Důležitá telefonní čísla
 � Evakuace a evakuační zavazadlo
 � První pomoc
 � Bezpečný pes
 � Práce policie ČR

Fotografie z projektového vyučování
OChRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘáDNÝCh SITUACÍ
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Informace z MŠ Sluníčko
 y Rádi bychom poděkovali všem rodičům, kte-
ří přispěli jakoukoliv částkou na náš projekt 
„Motýlí louka“. Vypouštění motýlů proběhlo 
na školní zahradě 25. 5. 2018 a všechny mo-
týlky se nám povedlo úspěšně vypustit.

 y Na školní zahradě proběhl 1. 6. 2018 den dětí. 
Pro děti byly připraveny soutěže a odměny.

 y Třída žabiček a krtečků navštívila ZOO Liberec. 
Návštěvu si obě třídy užily a přivezly si spous-
tu nových zážitků.

 y V půlce června nás ve školce navštívila paní 
Enochová s „Barevnou pohádkou“. Děti si po-
hádku užily a pohádkovou duhu kreslily ještě 
druhý den.

 y Rádi bychom poděkovali paní Šrýtrové za 
uskutečnění akce „Policie ve školce“. Děti byly 
nadšené, měly možnost nahlédnout do policej-
ního vozu a člunu. Na závěr nám pan policista 
předvedl pár kouzel.

 y Děkujeme hasičům v Hodkovicích nad Mo-
helkou za možnost návštěvy jejich sboru. Za 
ukázky aut, hadic a vybavení. Dětem se návště-
va velice líbila. Největší úspěch měl klakson na 
hasičském autě :-)

 y V úterý 19. 6. 2018 se celá školka vypravila 
na společný výlet ze Sedmihorek na Hlavati-
ci. Cestou jsme navštívili hrad Valdštejn, kte-
rý jsme měli možnost prolézt odshora dolů. 
Všichni jsme si výlet velice užili.

 y Rádi bychom všem popřáli krásné prázdniny 
a 3. září 2018 se těšíme na nový školní rok.
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