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Informace z MŠ Sluníčko
yy Milé děti a rodiče, kvapem se blíží začátek školního roku a vy máte před sebou náročný, ale doufáme,
že i velmi pěkný školní rok. Moc se těšíme na to, jak si ho společně užijeme.
yy Začínáme 3. září 2018.
yy V září se můžete těšit na třídní schůzky, kde se dozvíte vše, co je potřebné do školky.		
MŠ Hodkovice nad Mohelkou

Městské kulturní středisko v Hodkovicích nad Mohelkou pořádá
zájezd do Hudebního divadla Karlín na muzikálovou komedii

Sestra v akci s Lucií Bílou v hlavní roli
V dalších rolích se představí Světlana Nálepková, Iva Pazderková, Václav Noid Bárta,
Martin Písařík, Pavla Břinková, Jaromír Dulava, Václav Vydra a další.
Představení se koná v sobotu 29. září 2018 od 15.00 hodin!!! Autobus bude proto odjíždět z náměstí v Hodkovicích nad Mohelkou již ve 12.30!!!
Vstupenky jsou do 12. a 13. řady v přízemí a cena je 438 Kč + 200 Kč za dopravu. Prodej vstupenek bude v Městské knihovně z důvodu čerpání dovolené pouze od 3. do 10. září 2018.
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Úvodní slovo redakční rady
Vážení čtenáři,
po prázdninové odmlce se opět setkáváme u zářijového vydání. Již tradičně je první školní měsíc plný akcí pro celou rodinu. Dovolte, abych vás pozvala hned 1. 9. na "10. cestu za poznáním",
14. 9. začínají městské slavnosti, letos doplněné 15. 9. o akci "Otevřené Tenneco". V neděli 16. 9.
se bude slavnostně otevírat nová sportovní hala a nadšence kulturních zážitků bych chtěla upozornit na obnovenou premiéru divadelního díla "Žerty Antona Pavloviče" v Kulturním domě.
Krásné akční září za kolektiv redakční rady přeje
Naďa Burianová

Jubilanti v září 2018
Stanislav Rozkošný

Pavel Dimun

Zdeněk Smýkal

Naděžda Kotková

Marie Nováková

Zdeněk Tvrdek

Miloslav Čihák

Erhard Kirchhof

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

STOLNÍ KALENDÁŘ
Město Hodkovice nad Mohelkou si pro vás připravilo i pro rok 2019 dvoutýdenní stolní kalendář.
Uvnitř najdete fotografie více či méně známých zákoutí v podání místních fotografů.
Díky jejich zájmu a zapojení bylo vydání kalendáře možné, děkujeme!
Kalendář formátu A5 bude v prodeji od 15. 9. 2018 za cenu 110 Kč.
K dostání bude přímo na slavnostech na stánku města, poté pak na podatelně městského úřadu.
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. 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 ze 13. zasedání rady města 20. 6. 2018

- R ada města projednala upozornění pana Karla Horčičky, velitele SDH Hodkovice nad Mohelkou na opakované vnikání vody do objektu hasičské zbrojnice a poškozování majetku
města a žádost o vyřešení havarijního stavu kanalizace v ulici Krátká. Rada města pověřila
starostku města podpisem smlouvy o dílo se zhotovitelem Tomášem Linhartem, Na Mlýnku
679, Liberec, IČ: 15650308. Předmětem smlouvy je odstranění havarijního stavu odkanalizování budovy Hasičů.
- R ada města schválila navržené termíny zasedání rady města a zastupitelstva města v 2. pololetí 2018.
- R ada města vzala na vědomí informaci o stav dluhů za užívání městských bytů ke dni
31.05.2018. Dluhy činí 106.434,- Kč.
- R ada města schválila Zprávu o činnosti příspěvkové organizace TS a BH Hodkovice za období 2. čtvrtletí 2018.
- R ada města schválila Příkazní smlouvu mezi městem a paní Pavlínou Skoblovou, U Lesíčka
381, 46010 Liberec 10, IČ: 86779753. Předmětem je zajištění inženýrské činnosti – provádění technického dozoru stavebníka v rámci stavby „Rekonstrukce propustku Záskalí přes
potok“.
- Rada města schválila přidělení bytu č. 29 v DPS paní K., bytem Hodkovice nad Mohelkou.
- Rada města schválila přidělení bytu č. 26 v DPS paní K., bytem Karlovy Vary.

Informace z 5. zasedání zastupitelstva města 27. 6. 2018
- Z astupitelstvo města stanovilo v souladu s ustanovením § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet členů zastupitelstva města pro
příští volební období 2018 – 2022 na 15 členů.
- Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 2/2018. Příjmy v rozpočtové změně jsou
- 950.310,00 Kč, výdaje v rozpočtové změně jsou - 1.281.310,00 Kč a změna financování v rozpočtové změně je – 331.000,00 Kč. Příjmy po této rozpočtové změně budou 52.917.098,80 Kč,
výdaje po rozpočtové změně budou 86.841.288,80 Kč a financování po rozpočtové změně bude
33.924.190,00 Kč. Tabulka s upřesněním jednotlivých položek je součástí materiálů.
- Zastupitelstvo města neschválilo žádost o prodej částí pozemků p.č. 3277 (ostatní plocha)
o výměře 598 m2 a p.č. 3278 (vodní plocha) o výměře 155 m2 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou,
kterou podal za obchodní firmu BOOKLET s.r.o., Rychnovská č. ev. 30, 463 42 Hodkovice nad
Mohelkou, IČ 022 49 219 jednatel pan Vladislav Kos. Jedná se o výměru cca 300 m2.
- Zastupitelstvo města neschválilo žádost 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 Věra Křikavová, Podlesí 543, Hodkovice nad Mohelkou. Jedná se o pozemek o výměře cca 300 m2.
- Zastupitelstvo města schválilo žádost o prodej pozemku p.č. 210 ( ostatní plocha ) o výměře
245 m2, v k.ú. Radoňovice z důvodu sjednocení vlastnictví pozemků a stavby dle evidenčního
stavu vedeném v katastru nemovitostí. Žádost podalo Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4 – Nusle, IČ: 65993390. Cena dle znaleckého posudku č.31-2392/2018 ve
výši 25.590,-Kč + náklady spojené s prodejem.
- Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu o společném zadání veřejné zakázky mezi městem Hodkovice nad Mohelkou a obcí Bílá. Účelem smlouvy je vymezení práv a povinností
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a základních zásad souvisejících se společným zadáním a realizací veřejné zakázky na služby
„Projekční a inženýrská činnost pro stavební akci Cyklostezka podél silnice 278, část B)
Vlčetín (obec Bílá) – Hodkovice nad Mohelkou. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí
2.500.000,-Kč včetně DPH.
Zastupitelstvo města projednalo Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje – program 6.3: Podpora projektové přípravy č. OLP/3946/2018 ve výši
541.436,-Kč na projekt „ Cyklostezka podél silnice 278, Český Dub – Vlčetín (Bílá) – Hodkovice
n.M., část Město Hodkovice nad Mohelkou“. Zastupitelstvo města s přijetím dotace souhlasí.
Zastupitelstvo města projednalo Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje – program 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje
č. OLP/3116/2018 ve výši 27.060,-Kč na projekt „ Osobní ochranné prostředky“. Zastupitelstvo
města s přijetím dotace souhlasí.
Zastupitelstvo města projednalo Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje – program 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraječ.
OLP/3117/2018 ve výši 46.705,-Kč na projekt „ Dýchací přístroje“. Zastupitelstvo města s přijetím dotace souhlasí.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí, že nebyl dodržen termín dokončení stavby sportovní
haly a bude uplatňováno penále dle Smlouvy o dílo. Zastupitelstvo města schválilo předložený
výčet víceprací na stavbě.
Zastupitelstvo města schválilo navržený termín jednání Zastupitelstva města pro 2. pololetí
2018 dle předloženého plánu.

Informace ze 14. zasedání rady města 18. 7. 2018

- R
 ada města schválila návrh na jmenování zastupujících opatrovníků klientů města Hodkovice
nad Mohelkou.
- Rada města souhlasí s žádostí o prodej části pozemku města p.č. 1419 (ostatní plocha) o výměře cca 31 m2 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou. Rada města požaduje předložení zpracovaného
oddělovací geometrického plánu, ukládá tajemnici zveřejnit adresný záměr prodeje na úřední
desce města a předává věc k rozhodnutí do zastupitelstva města.
- Rada města projednala žádost o připravení dokumentů k prodeji bytu č. 9 v Liberecké ulici
čp. 6, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou. Rada města pověřuje starostku města přípravou kupní
smlouvy, s tím, že prodej bude možné uskutečnit až po uplynutí 20 let od kolaudace stavby,
tedy nejdříve 20. 04. 2019. Kupní smlouva bude předložena ke schválení zastupitelstvu města.
- Rada města schválila žádost o prodloužení nájemní smlouvy č. BP 0001/2018 v Pražské 179,
Hodkovice nad Mohelkou, kterou podal pan R. prodlužuje nájemní smlouvu do 31.12.2018.
- Rada města souhlasí žádost o pronájem pozemku města p.č. 919 (zastavěná plocha a nádvoří)
o výměře 206 m2 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou. Rada města ukládá tajemnici zveřejnit záměr pronájmu na úřední desce města.
- Rada města projednala žádost o zbudování zpevněné cesty k pozemkům p.č. 310, 307 a 114,
vše v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou, Vzhledem ke skutečnosti, že na uvedené části pozemku
p.č. 313/1 nikdy přístupová komunikace nebyla, není v tuto chvíli její realizace plánována
a doporučujeme vyřešit situaci věcným břemenem s vlastníkem p.č. 307, kde je přístupová
komunikace na pozemek p.č. 310. Všichni ostatní žadatelé mají přístup ke svým pozemkům
z městských pozemků.
- Rada města schválila žádost o povolení uzavření Mateřské školy v Hodkovicích nad Mohelkou.
Pokračování na straně 6
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- R
 ada města souhlasí s návrhem směrnice Mateřské školy v Hodkovicích nad Mohelkou ke
stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole včetně podmínek splatnosti úplat s platností od 1.09.2018 do 31.08.2019.
- Rada města schválila žádost ředitelky Mateřské školy v Hodkovicích o čerpání finančních prostředků z rezervního fondu ve výši 59.972,-Kč na opravu radiátorů, výměnu termostatických
ventilů a náklady spojené s realizací.
- Rada města schválila žádost ředitelky Mateřské školy v Hodkovicích o čerpání finančních
prostředků z rezervního fondu ve výši 5.450,-Kč na ořez živého plotu.
- Rada města vzala na vědomí Výroční zprávu o poskytování informací podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2017 a Zprávu s přehledem o počtu podaných stížností, podnětů a oznámení mateřské školy za rok 2017.
- Rada města vzala na vědomí informaci o stavu dluhů za užívání městských bytů ke dni
30.06.2018. Dluhy činí 103.885,00 Kč.
- Rada města schválila Dodatek č. 1 Jednacího řádu komisí rady města Hodkovice nad Mohelkou
s účinností od 19.07.2018
- Rada města schválila Smlouvu o dílo mezi městem a zhotovitelem Zeleň – služby, kom.spol.,
Pražská 187, 46342 Hodkovice nad Mohelkou, IČ: 02545322. Předmětem jsou sadové úpravy
u sportovní haly za cenu 181.770.- Kč.
- Rada města schválila Příkazní smlouvu pro inženýrskou činnost mezi městem a příkazníkem
Ing. Karlem Dlouhým, Podhorská 850/46, 46601 Jablonec nad Nisou, IČ: 12806285. Předmětem
je zabezpečení funkce technického dozoru investora při realizaci stavby „Rekonstrukce ulic
Tyršova a Smetanova“ za cenu 99. 462.- Kč
- Rada města schválila Dodatek č. 1, 2 a 3 Smlouvy o dílo č. 2018601 mezi městem a zhotovitelem Tomášem Linhartem, Na Mlýnku 679, Liberec, IČ: 15650308. Předmětem dodatků je
přesně vymezený rozsah skutečně provedených prací při odkanalizování budovy hasičů, cena
prací je 68.749.- Kč.
- Rada města souhlasí s návrhem na koupi části pozemku p.č. 559, na kterém se nachází
část místní komunikace 39d, v k.ú. Záskalí. Rada města souhlasí s koupí části pozemku za
50,-Kč/m2, pověřuje místostarostku města zajištěním geometrického odměření části pozemku
a předává věc k rozhodnutí do zastupitelstva města.
- Rada města schválila cenovou nabídkou na sanaci základů přilehlých obvodových konstrukcí
historické části budovy základní školy a odvodnění dvora. Celkové odhadované náklady jsou ve
výši 400.000.- Kč a budou upřesněny dle skutečného rozsahu.
- Rada města souhlasí se změnou účelu poskytnutí dotace z Dotačního fondu města Hodkovice
nad Mohelkou u žádosti č. 6 – SK fotbal – Celoroční činnost mládeže – fotbal - z příspěvku na
pořízení výstroje mládežnických družstev s logem města na náklady na výstroj pro mládežnická družstva a náklady na přípravu soutěže.
- Rada města schválila poskytnutím finančního příspěvku ve výši 5.000,-Kč na zakoupení
sekačky Mysliveckému spolku Boženice, z.s., Kostelní vrch 710, Hodkovice nad Mohelkou,
IČ 64040330 a pověřuje starostku města podpisem darovací smlouvy.
- 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 Podlesí 653 (+1 osoba).
- Rada města vzala na vědomí protokoly o provedených veřejnosprávních kontrolách ve zřizovaných příspěvkových organizacích a společnosti Teplo Hodkovice n.M., kde je město 100%
vlastníkem.
- Rada města pověřila paní Janu Mizerovou, referentku MěÚ, kontrolou souladu katastru a nájemních smluv uzavřených městem v celém územním obvodu města Hodkovice nad Mohelkou.
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- R
 ada města schválila podání žádosti o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje
do programu 4. B Tělovýchova a sport – Podpora sportovní infrastruktury v Libereckém kraji
2018.

Informace z 1. mimořádného zasedání rady města 8. 8. 2018

- R
 ada města zrušila své usnesení č. 153/18 ze dne 18.07.2016 v plném rozsahu a nahrazuje ho
takto: Rada města schválila Smlouvu o dílo mezi městem a zhotovitelem Michalem Trojanem,
Pražská 187, 46342 Hodkovice nad Mohelkou, IČ: 68293194. Předmětem jsou sadové úpravy
u sportovní haly za cenu 181.770.- Kč + DPH v platné výši.
- Rada města schválila Smlouvu o dílo mezi městem a zhotovitelem Ing. Zdeňkem Jeřábkem,
Kněžičky 23, 463 43 Český Dub IČ: 46032711. Předmětem je zhotovení odstavných ploch u mateřské školy na sídlišti Podlesí za cenu 141.416,88 Kč + DPH v platné výši.
Úplné znění usnesení rady města a zastupitelstva města najdete na www.hodkovicenm.cz.
Zapsala Markéta Khauerová – starostka města

Zasedání Zastupitelstva města Hodkovice nad Mohelkou
6. veřejné zasedání Zastupitelstva města Hodkovice nad Mohelkou
se koná 19. září 2018 od 18 hodin v obřadní síni Městského úřadu Hodkovice nad Mohelkou.
Těšíme se na Vaši účast

ODPADY – NOVINKY

Zahradní kompostéry
V červnu proběhl průzkum zájmu o zahradní kompostéry ke zpracování odpadů rostlinného
původu z kuchyní a zahrad.
Zájem o kompostéry projevilo 348 občanů. Městu se podařilo stihnout šibeniční termín
31. 7. 2018 pro podání žádosti o dotaci, žádost je v současné době podaná a čekáme, zda
na nákup kompostérů dostaneme přidělené finance.
V kladném případě bude město kompostéry rozdávat na jaře příštího roku.
Jsme si vědomi, že kompostéry budou sloužit především občanům v rodinných domech. Používání kompostérů u panelových domů zatím nevidíme jako nejlepší řešení a hledáme další možnosti
zpracování bioodpadů, tak abychom jejich třídění nabídli i obyvatelům sídliště Podlesí.
Všem, kdo se zúčastnili průzkumu, děkujeme.
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UPOZORNĚNÍ – poplatek za komunální odpad
Upozorňujeme, že v měsíci září je splatný poplatek
za komunální odpad na druhé pololetí roku 2018.
Poplatek je možné uhradit v hotovosti v pokladně MěÚ Hodkovice nad
Mohelkou nebo bezhotovostně na účet 0984945399, kód banky 0800
a variabilní symbol pro platbu poplatku za komunální odpad je 1337.
UPOZORNĚNÍ – svozová firma vyváží popelnice v Hodkovicích nad
Mohelkou, Záskalí a Radoňovicích každý pátek (pro čtrnáctidenní svoz
každý lichý pátek) v době od 00:00 hod do 24:00 hod., tzn., že nádoba musí
být přistavena k vývozu nejpozději ve čtvrtek večer.
V Jílovém a v Citeřích jsou nádoby vyváženy každé úterý (čtrnáctidenní svoz
každé liché úterý) v době od 00:00 hod. do 24:00 hod., tzn., že nádoba musí
být přistavena nejpozději v pondělí večer.

Žerty Antona Pavloviče
Hana Filipová (Natalie Stěpanovna Čubukovová)
Tereza Růžičková (Nastěnka Kirilovna Kondraškinová)
Hana Pekárková (Olga Knipper, herečka a manželka A. P. Čechova)
Vladislav Kos (Ivan Vasilijevič Lomov)
Filip Zielinski (Petr Petrovič Milkin)
Karel Kyksa (Stěpan Stěpanovič Čubukov)
scénář a režie Darina Martinovská

Obnovená premiéra 16. září 2018 v 19.00 v sále Kulturního domu
v Hodkovicích nad Mohelkou
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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 MALOU VÝSTAVU
se vzpomínkou na hodkovické ochotníky
Dlouhá léta hráli ochotníci v Hodkovicích
nad Mohelkou pro radost druhým i sobě. První divadelní soubor vznikl prakticky na konci
19. st. a v různých obdobích patřilo hodkovické
ochotnické divadlo v kraji k těm nejlepším. Hodkovičtí ochotníci měli na repertoáru až 6 her za
sezónu. A ne ledajakých. Divadlo samozřejmě
plnilo vedle zábavy také důležitou společenskou
úlohu a vyjadřovalo se k aktuálním otázkám,
které hýbaly městem a okolím. Ochotníci dokázali v určité době vzbudit vlastenecké postoje,
podpořit národní hrdost a jejich hry vedle skvělé
zábavy dosahovaly úrovně, za kterou by se nemuselo stydět ani profesionální divadlo. Po určitou dobu, po zániku souboru v roce 1968, se
v Hodkovicích už divadlo nehrálo, pouze drobná
školní představení.
V roce 2010 se na tuto slavnou historii pokusil navázat nový soubor HAD (Hodkovické amatérské divadlo), který k 1. říjnu 2016 odehrál cca
80 představení. K těm nejpovedenějším patřily
pohádky - Čertův švagr, Mlsná princezna, Kam
se hrabe na Kašpárka stará baba Hastrmanka a další. Nejvíce ocenění od diváků si odnesl
Vánoční diamant a Malá čarodějnice, se kterou
soubor hostoval na festivale v Jelení Hoře. Posledním větším představením byly Žerty Antona
Pavloviče, které měly premiéru v květnu 2016.
V současné době soubor připravuje obnovenou
premiéru, kterou uvede 16. září 2018 v KD
v Hodkovicích n. M. Novou pohádku uvede
v Zimní pohádkové sezóně 2018/19.

V Cukrárně na náměstí jsme připravili
k 100. výročí republiky malou vzpomínku.
Můžete si prohlédnout fotografie a možná, že
tam poznáte své známé či dokonce příbuzné.
Budeme rádi, když nám dáte vědět, protože u některých fotografií se nedochovaly popisky a ani
přesnější informace. Děkujeme a srdečně vás
zveme na výstavu i na představení.
Darina Martinovská
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100 let od založení Československa
(Hodkovice - 1. část)

Před 100 lety, 28. října 1918, vznikla Československá republika. Tato událost se dotkla i Hodkovic, města, které mělo výraznou německou většinu. Události jsou zaznamenány v německy
psané Pamětní knize Hodkovic nad Mohelkou a o 10 let později i v novinách Ještědský obzor.
Pamětní kniha popisuje události v říjnu a listopadu 1918 následovně:
Říjen:
Úterý 1. V tomto měsíci následovaly v rychlém sledu události dějinného významu pro svět.
Pátek 4. Rakousko-Uhersko nabídlo presidentu Wilsonovi okamžité příměří a začátek mírových jednání na základě jeho „14 bodů“ a jeho
pozdějších vyjádření.
Čeští poslanci opustili dnes natrvalo rakouský říšský sněm a přerušili všechny styky
s Rakousko-Uherskem.
Pátek 11. Včera se objevilo několik českých
pánů, někteří také odjinud, na radnici; žádali odstoupení pana starosty, změnu městské úřední
řeči a j. V dnešním mimořádném zasedání městského zastupitelstva z tohoto důvodu bylo proti
tomuto postupu protestováno a pan Blaschka
žádal opatření proti vměšování cizích osob do
záležitostí města.
Pátek 18. Masaryk provolal ve Washingtonu
nezávislost českého národa. Wilson odpověděl
na rakouskou nótu ze 4. t. m. odmítavě a poukázal na to, že Češi mají sami právo rozhodnout,
chtějí – li nadále zůstat ve svazku dunajské monarchie.
Pondělí 28. V Praze byl provolán za velkého nadšení Čechů československý stát. Všude se
vyvěšují československé vlajky, císařští orlové se
všude sundávají a tvoří se Národní výbory.
Listopad:
Sobota 9. Dnes se objevují na radnici čeští
zástupci a žádají vytvoření místního výboru,
v němž by české obyvatelstvo města bylo zastoupeno tak, jak to odpovídá jeho počtu.
Neděle 10. Ve zdejší radnici byl přijat tento
protokol k zajištění národnostního smíru ve
městě:

Protokol napsaný 10. listopadu 1918 na hodkovické radnici za přítomnosti níže podepsaných:
1. Zastoupení města k zajištění národnostního
smíru v Hodkovicích.
2. 
Členové zastupitelstva města Hodkovic, zástupci českého obyvatelstva a zástupci Národního výboru v Praze ustanovili následující
podmínky národnostního porozumění:
a) Město spravuje správní komise, složená ze
7 členů německé a 4 členů české národnosti.
b) Hospodářská rada města Hodkovic je složena ve stejném poměru.
c) Zástupci Národního výboru v Praze ujišťují,
že zajistí městu Hodkovicům dovoz potravin a umožní nákup v českých krajích.
d) Zástupci města Hodkovic se čestným slovem zavazují, že budou tyto dohody věrně
platit.
e) Tato opatření platí až do nových obecních
voleb.
f) Ve všech záležitostech týkajících se národnostních a školních poměrů bude rozhodovat 2/3 většina.
Průža m.p., 1. místopředseda Nár. výboru v Turnově
Frant. Košek m.p.
Franz Ölkrug m.p., zapisovatel
Fr. Pfeifer m.p.
Adolf Kirchhof m.p., starosta
Jos. Železný m.p.
Albin Peukert m.p.
Jan Hrdlička m.p.
Dnes se také konalo velké české shromáždění
na zdejším tržišti. Bylo přítomno mnoho Sokolů
a mnoho Čechů z okolí. Na radnici byla vyvěšena československá vlajka. Po shromáždění táhli
účastníci v sevřeném průvodu městem. V Besedě
bylo umístěno 70 mužů čsl. vojska se 4 strojními
puškami.
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Pondělí 11. Dnes končí působnost městského
zastupitelstva, na jeho místo nastupuje místní
výbor. V něm jsou z německé strany zastoupeni pánové Adolf Kirchhof, Albin Peukert, ředitel
Franz K. Ölkrug, Adolf Weiss, Franz Wander,
Anton Wilde a Josef Klinger, z české strany pánové Frant. Košek, Josef Železný, Frant. Pfeifer
a Štěpán Řezáč.
Úterý 12. První zasedání místního výboru.
Pan starosta Adolf Kirchhof byl zvolen předsedou všech oddělení. Do předsednictva byli dále
zvoleni pánové Albin Peukert a Frant. Pfeifer,
do školské komise pánové Franz K. Ölkrug, nadučitel Frant. Košek, Anton Wilde, Adolf Weiss,
Štěpán Řezáč, do hospodářské rady pánové Josef
Železný, Franz Wander a Josef Klinger.
Bylo rozhodnuto sdělovat všechna veřejná
oznámení v německé a české řeči.
-------------------V časopisu Ještědský obzor vyšly dva články
k 10 letům Československa. Oba jsou psány jako
vzpomínky účastníků, i když jsou bez podpisu.
Článek je ponechán tak, jak byl napsán v novinách.
Vzpomínky.
Tyto dny bude tomu právě 10 let, kdy i k nám
do Hodkovic vnikl první záblesk červánků našeho osvobození a první ozvěna velkých dnů, jež se
odehrály v Praze dne 28. října 1918.
Bylo to první neděli po převratu, kdy byla
u nás svolána první veřejná schůze, na níž nyní
již zemřelý řídící učitel Hrdlička z Petrašovic referoval o oněch velkých posledních událostech

a podávaly se informace, kterých bylo třeba pro
nejbližší budoucnost. Sál v Besedě byl tehdy přímo nabit a přišli i lidé, kteří dříve nikdy do české
společnosti v naší menšině nepřišli.
A nebyla to snad jen zvědavost a nebo stísněnost, která tyto lidi do schůze přivedla, neboť
bylo to namnoze i sebepoznání třeba, že později
někteří zase, když jim otrnulo, toto sebepoznání
zapřeli. Byly to chvíle uchvacující, když ku konci
schůze dostavili se první naši vojáci dobrovolníci
se zástupci národního výboru z Turnova, kteří
se u nás zastavili na svém zpátečním pochodu
z Č. Dubu, kde toho dne sesadili staré obecní
zastupitelstvo a dosadili správní komisi-toto byl
jeden z prvních zákroků nejen na celém našem
severu, ale snad i v celé nynější naší republice
vůbec, proti německému a výsadnímu nadpráví
v obcích-a nám podali informace a pokyny též
i pro náš postup v tomto samém směru v Hodkovicích a bylo též skutečně dle toho příští neděli tehdy postupováno, o čemž jest však nutno
vzpomenouti, článkem samostatným. Byla tehdy
jednota v myšlení a též dobrá vůle, neboť trpěli
jsme všichni v naší menšině a to sbližovalo. Nutno však poznamenati, že lidé tehdy vedoucí byli
též rozumní a dbali zodpovědnosti. Bylo slyšeti
dosti dlouho u nás v místě ozvěnu tohoto souladu a dalo později dosti práce zlým lidem, než
rozvrátili to, co nám přinesl 28. říjen v r. 1918,
ale to nejsou vzpomínky již milé.
(pokračování v příštím čísle)
František Nejedlo
Spolek rodáků a přátel Hodkovic

POZOR! DOVOLENÁ V KNIHOVNĚ
BUDE OD 19. ZÁŘÍ DO 5. ŘÍJNA 2018
Kontakt:
telefon: 605 854 107
e-mail: knihovna.hodkovice@tiscali.cz
web: www.hodkovicenm.knihovna.cz

Výpůjční doba
pondělí:
středa:
čtvrtek:

9 – 11, 12 – 17 hodin
9 – 11, 12 – 18 hodin
9 – 11, 12 – 15 hodin

On-line katalog: www.hodkovicenm.knihovna.cz/online-katalog
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PRAVIDELNÝ PROGRAM
Pondělí:
08:00 – 12:00
volná herna
17:00 – 18:00
PILATES s hlídáním dětí, rezervace na
		 http://www.supersaas.cz/schedule/Pilates-Hodkovice

Úterý:
08:00 – 12:00
17:00 – 18:30

volná herna
VÝTVARNÁ DÍLNA (od října)

Středa:
08:00 – 12:00
09:30 – 10:30
18:00 – 20:00

volná herna
POHYBOVÁ ŠKOLIČKA (pro chodící děti cca 1,5 roku)
JÓGA V DENNÍM ŽIVOTĚ (od 12. 9.)

Čtvrtek:
08:00 – 12:00
15:30 – 17:00
16:30 – 17:30
		

volná herna
OTAKÁREK (pro děti od 4 do 6 let) (od října)
PILATES s hlídáním dětí, (od půlky září), rezervace na
http://www.supersaas.cz/schedule/Pilates-Hodkovice

Pátek:
08:00 – 12:00

volná herna

Volná herna pro rodiče a děti je otevřena při každé aktivitě v programu – vstup 20 Kč.
Možnost pronájmu prostor pro pořádání dětských narozeninových oslav.
Více info Světlana Brázdová 604 122 544.
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PŘIPRAVUJEME
Říjen
Drakiáda
Tajný výlet

(termín bude upřesněn)
14. 10. 2018

Listopad
Pečení perníčků
Zdobení perníčků
Adventní dílna

(termín bude upřesněn)
(termín bude upřesněn)
30. 11. 2018

Prosinec
Mikulášská nadílka

(termín bude upřesněn)

V případě dotazů mě kontaktujte na tel. č. 604 122 544 Světlana Brázdová

Tajný výlet

se uskuteční 14. 10. 2018
•

Odjezd bude z náměstí
T. G. Masaryka v 7:30.

•

S sebou dobrou náladu, sváču a pohodlné spíše sportovnější oblečení

•

Na výlet je potřeba se závazně
přihlásit (buď v RK Motýlek, nebo
telefonicky).

•

Vybíráme 200 Kč za osobu.

•

Více info Světlana Brázdová
604 122 544.
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PRODEJCI Kulturních kalendářů Města Hodkovice nad Mohelkou
K niha – Vladislav Kos

Ovoce – Zelenina

Papírnictví – Alena Thomasová

Městská knihovna

Zverimex – Jarmila Knoblochová

MěÚ – Hodkovice nad Mohelkou

Cukrárna a samoobsluha – Jarmila Košková
Vydává: Město Hodkovice nad Mohelkou; měsíčník – počet výtisků: 350 kusů.
Redakce: Naďa Burianová, email: redakce@hodkovicenm.cz

Restaurace Na Koupališti
Hodkovice nad Mohelkou

ROZVOZ OBĚDŮ

V případě zájmu volejte
+420 724 923 209

65,-

Placená inzerce

99 polévka + hlavní jídlo
99 pondělí až pátek
99 výběr ze tří jídel (jedno vždy bezmasé)

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.

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.
www.drubezcervenyhradek.cz

Placená inzerce

Prodej se uskuteční 9. září, 6. října a 11. listopadu 2018 v 17.20 hod.
v Hodkovicích nad Mohelkou – u vlakového nádraží.

Víte, kdo je na obrázku?

začátek

čtvrtek 13.9.
od 18:30

startovné

50 Kč / os.

více na www.hospodskykviz.cz

zajímavé ceny pro nejlepší týmy:
slevy na baru, panáky a jiné

poskládejte s kamarády tým
a otestujte své znalosti na
56 kvízových otázkách

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

Znáte chemický vzorec
kyseliny sírové?

( H2 S O4 )

(Alžběta II.)
(Arsenal)

Restaurace
Na Koupališti

Hrají:
Hana Pekárková
Petr Kamenský
15. září 2018 v 15 hodin

scénář a režie Darina Martinovská

O babičce a dědečkovi

Kulturní kalendář
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Doporučení houbařům
Nastane období, kdy do českých lesů vyjede mnoho houbařů a svá vozidla zanechají
zaparkovaná na opuštěných a odlehlých místech. Vozidla budou bez dohledu i několik hodin,
a mohou se tak stát předmětem zájmu pachatelů. Uvnitř aut majitelé stále zanechávají různé
věci - doklady, mobilní telefony, fotoaparáty a tašky. Bohužel i zdánlivě „bezcenná“ věc může
pachatele nalákat.
Vy sami ovlivňujete to, zda se vaše vozidlo stane
cílem zlodějů. Zajisté nechcete nemilé překvapení v podobě rozbitého okénka či zámku. Pokud
se chcete vyvarovat nepříjemnostem, zklamání
a zbytečným ztrátám, věnujte pozornost následujícím radám:
Než opustíte zaparkovaný automobil:
−− proveďte kontrolu zajištění vozidla – uzavření
oken, dveří i zavazadlového prostoru
−− neukládejte ve vozidle hodnotné předměty,
především na viditelných místech
−− ani zavazadlový prostor vozidla není vhodný
pro úschovu cenných věcí
−− uvnitř nezanechávejte rezervní klíče, doklady
−− nezapomeňte na bezpečnostní systémy
Parkování
Policisté v rámci své činnosti kontrolují i zaparkovaná vozidla v lesních porostech
a řeší i případy, kdy majitelé zaparkují svá vozidla před vjezdem na lesní cestu, a v místech,
kde je parkování zakázáno. Řidiči, kteří parkují
vozidla na těchto místech, tak porušují zákon
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

Řidiči se tak dopouštějí přestupkového jednání a v blokovém řízení jim může být uložena
pokuta do 2 000 korun.
Zkontrolovat a pokutovat vás je oprávněn
také pracovník lesní stráže. Ten se musí prokázat odznakem a může vám za porušení zákona
uložit pokutu nebo vás předvést na služebnu policie. Dále vám zanechá za stěrači lístek s časem,
místem a oznámením o přestupku a s informací o dalším postupu. Pokud řidič nezareaguje,
předává záležitost policii. Zákaz jízdy a stání
motorovými vozidly na lesních cestách vyplývající z lesního zákona jsou orgány státní správy
lesů povinny v případě jeho porušení sankcionovat, a to v souladu s ustanovením § 53 zákona
č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (Lesní zákon).
Při porušení zákazu vjezdu do lesa podle lesního zákona hrozí ve správním řízení pokuta až
do 5 000 korun.
K zákazu vjezdu do lesa není potřeba umístit
dopravní značky, ty zákaz zdůrazňují. Platnost
dopravních značek Zákaz stání a Zákaz zastavení může být klidně i v úseku několika kilometrů.
Kde máte tedy zaparkovat?
Na místech k tomu určených. Dle zákona
smíte zaparkovat u krajnice, na hranici lesa, ale
jen tak, aby zůstal volný průjezdný pruh o šířce
alespoň tři metry.
Pátrání po osobách
V uplynulých letech policisté pátrali po
několika osobách ztracených při hledání hub
v lesních porostech. Realizovali pátrací akce, do
kterých byli zapojeni policejní psovodi i vrtulník. Houbařům doporučujeme, aby navštěvovali
místa, která znají.
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Doporučení Policie ČR – než se vydáte na procházku do lesa či sběr hub:
−− noste při sobě mobilní telefon s dostatečně nabitou baterií
−− především rada pro starší občany pro případ,
že dojde k jejich zranění nebo nevolnosti,
a mohou si přivolat pomoc
−− kompas i podrobnou mapu, když neznáte dokonale okolí - můžete ztratit orientaci v terénu
−− oblečení - pokud dojde ke změně počasí v průběhu pohybu v lesních porostech
−− nemocní, kteří užívají pravidelně léky, tyto
s sebou vzít.

slouží aplikace „Záchranka“, kterou lze velmi
jednoduše nainstalovat do mobilního telefonu.
Aplikace je přímo napojena na systémy záchranných služeb v ČR. Po stisknutí nouzového tlačítka vytáčí číslo 155 a zároveň odesílá
záchranářům nouzovou zprávu s vaší polohou
a dalšími informacemi.
Až telefonické spojení s linkou 155 zajistí
100% výjezd posádky ZZS. Pokud se nacházíte
na horách, aplikace Záchranka to podle GPS signálu sama rozezná a odešle nouzovou zprávu
i Horské službě v dané oblasti. Bližší informace
naleznete na internetu www.zachrankaapp.cz

Při záchraně života jde o minuty. Pro rychlý
příjezd záchranné služby nebo přílet vrtulníku
je důležitá přesná znalost místa zásahu. K tomu

por. Mgr. Lenka Dvořáková
Koordinátor prevence kriminality
KŘP Libereckého kraje

Koncert Společná věc

Hodkovice nad Mohelkou, Městské kino, Pražská 179

2. 10. 2018, od 19.00 hodin
Přijměte pozvání na 12. ročník koncertů Společná věc. Neopakovatelný umělecký
zážitek přináší hra Tomáše Pfeiffera na Vodnářský zvon s doprovodem velkoplošné
projekce. Jednotlivé skladby koncertu jsou inspirovány každodenním životem.
V letošním roce se návštěvníci mohou těšit např. na skladbu Atlantis, která je parafrází
na osud kultury, kterou dnes již známe pouze z mýtů. Uvidíte obrazy fraktálních rovin,
uvedených v pohyb – v život, se svojí barevnou jedinečností a výjimečností. V další skladbě
Patria Deum vás bude provázet pohled do hlubokého i blízkého vesmíru. Ve skladbách
Chrámy a Lidé srdce se můžete dotknout velké hloubky života. Unikátní rezonance zvuku
tohoto nástroje působí na celou bytost posluchačů.
Na závěr budete mít možnost, při pohledu na Vodnářský zvon, zvuk nejenom slyšet, ale
také cítit a vidět. To vše při pohledu na vodní hladinu, která je uvnitř nástroje, a která
dokonce při fortissimech levituje tisíci kapiček do výšky.
Těšíme se na vaši návštěvu, informace o koncertech naleznete na našich webových stránkách. Předprodej vstupenek: e-shop www.dub.cz, od 3. září 2018 na Městském úřadu,
nám. T.G.M. 1, Hodkovice n. Mohelkou, tel: 731 014 722, Info: 602 189 870.

Kulturní kalendář
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TOULKY S MARCELOU AUGUSTOVOU
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.

Vstupné: 100 / 70 Kč

HODKOVICE 2. 10. 2018 v 19:00
n. Mohelkou

Kino, Pražská 179

Předprodej: e-obchod www.dub.cz, Městský úřad, náměstí TGM 1,
tel. 731 014 772, info: 602 189 870

liberec.rozhlas.cz

Augustova-banner.indd 1

M + P stravování

22.5.2018 15:01:12

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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Mezinárodní Svátek Hub 2018 Węgliniec - PROGRAM AKCE
SOBOTA 8. září

9:00 – zahájení registrace účastníků „XXII Mistrovství Evropy ve sběru hub”
9:00 – cyklistický orientační závod „Houbový Tour de Węgliniec”
od 11.00 hod. – kopaná: utkání mužstev místní ligy
15:30 – slavnostní průvod
16:00 – oficiální zahájení XXII. ročníku Slavností Hub
16:30 – Sportovní lunapark – atletika pro děti
16:30 – Prezentace a ukázky hasičů z Čech – Hodkovice nad Mohelkou
17:15 – vystoupení dětské skupiny z obce Červená Voda
17.30 – vystoupení dětské taneční skupiny „V rytmě srdce“ z Kulturního domu v Ruszowie.
17:30 – 19:00 – Integrační hry a soutěže pro děti. Soutěž obcí (vědomostní soutěž pro starosty,
humorná kulinářská soutěž – smažení bramboráků s příměsí lesních plodů, příp. prezentace obcí).
19:00 – vystoupení skupiny MYTHOS – řecká hudba
20:00 – vystoupení skupiny „Rošťáci“
21:00 – Ohnivá show
21:30 – Diskotéka

Neděle 9. září

7:00 – start houbařů XXII. Mistrovství Evropy ve sběru hub – Náměstí Svobody Plac Wolności,
8:00 – plováková rybářská soutěž pro děti a mládež – rybník „TAJWAN”,
10:00 – 16:00 – fotbalový turnaj pro mládež
12:00 – 18:00 – Výstava Lesů Polské Republiky pořádaná Lesní Správou: Bolesławiec, Pieńsk,
Ruszów, Świętoszów a Węgliniec
13:00 – soutěže, hry a atrakce pro děti
14:00 – kulinářská show s celebritami, v tom mimo jiné:
yy „Turnaj pánví” s účastí publika a s ochutnávkou jídel zdarma
yy kulinářské a umělecké prezentace, které předvedou lidové kapely
17:00 – koncert skupiny KRAMER
18:00 – Mikrofón pro každého aneb Přehlídka talentů – přihlášky zájemců Kulturní dům Węgliniec
19:00 – udělování cen,
20:30 – koncert skupiny LONG & JUNIOR
21:30 – Ohňostroj
22:00 – ukončení akce
Doprovodné akce: Fotobudka (fotokabina), Fotografická Výstava, Výstava hub a hřibů, výtvarná
dílna pro děti (kreslení, malování), Knižní trh – knížka za 1PLN, Prohlídka Podolské Jizby, galerie
lokáních dějin, farmářské trhy regionálních výrobků, lunapark, stánky s občerstvením, Výstava Lesů
Polské Republiky, Výstava a stánek řemeslných výrobků Sdružení „Společně do budoucna“ z obce
Mikułowa, tombola, Výstava a ukázky zdobení Keramického Podniku „Wiza“, Výstava umění,
zdravotnický stánek – měření krevního tlaku a hladiny cukru...
*– pořadatel si vyhrazuje právo na změny v programu akce

Kulturní kalendář
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Výlety po Hodkovicích nad Mohelkou
aneb 10 let Cesty za poznáním
Spolek rodáků a přátel Hodkovic vydává malý sborník výletů po městě Hodkovice nad Mohelkou a blízkém okolí.
V uplynulých deseti letech jste měli příležitost vydat se na deset Cest za poznáním. Nyní
si můžete připomenout všechna vyprávění nebo
se inspirovat k novým putováním. Kniha obsahuje 100 stran s popisem historických zajímavostí z Hodkovic, řadu historických fotografií
a 10 přehledných mapek. Může být průvodcem
na toulkách pro všechny, které zajímá zdejší
minulost nebo na svých cestách rádi „objevují“
drobné památky skryté v krajině.
Zveme Vás na slavnostní uvedení knihy
v cíli poslední Cesty za poznáním, která se
koná v sobotu 1. 9. 2018 – start na nádraží Hodkovice nad Mohelkou v 9:00–10:00, cíl ve Skalním údolí. Kniha zde bude v prodeji za 150 Kč.
Dále bude k dostání na pravidelných schůzkách
Spolku rodáků a přátel Hodkovic, které se konají
vždy první čtvrtek v měsíci (mimo státní svátky)
v 18 hodin v hotelu „U Arcivévody Štěpána“ na
náměstí T. G. Masaryka, Hodkovice n. M.
Mimo tyto dny jsme Vám k dispozici na
e-mailu: rodaci@pratele-hodkovic.cz
Spolek rodáků a přátel Hodkovic,
http://pratele-hodkovic.cz

MĚSTSKÉ KINO V HODKOVICÍCH NAD MOHELKOU

ZÚČASTNĚTE SE OPĚT NAŠÍ AKCE A STAŇTE SE
PRAVIDELNÝMI DIVÁKY NAŠEHO KINA!!!
JAK?
Za každou zakoupenou vstupenku dostanete razítko do průkazky, kterou obdržíte
bezplatně při první návštěvě našeho kina.
Za 5 razítek máte vstup na 1 filmové představení v našem kině pro 1 osobu zdarma!!!

ZAČÍNÁME JIŽ 7. ZÁŘÍ 2018
Platnost razítek do posledního filmového představení – nejpozději v červnu 2019

Kulturní kalendář
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MĚSTSKÉ KINO V HODKOVICÍCH NAD MOHELKOU

NENECHTE SI UJÍT
TÁTOVA VOLHA

Komedie/drama, Česko, režie: Jiří Vejdělek
Hodnocení 65 %, 90 minut
Kostýmní výtvarnice Eva (Eliška Balzerová) nečekaně ovdověla. Ludvík se jí ani nestačil
svěřit s tím, že kromě jejich dcery Terezy (Tatiana Vilhelmová) má ještě stejně starého
nemanželského syna. Společně s dcerou se vydávají Ludvíkovým veteránem volha GAZ 21
po stopách jeho bývalých milenek (Vilma Cibulková, Eva Holubová, Hana Maciuchová)
a přátel (Boleslav Polívka, Emília Vášáryová), aby o tajemství zjistily víc... (CinemArt)

uvádíme v našem kině 7. 9. 2018 od 19.00

FERDINAND

Animovaný/rodinný, USA
Hodnocení 72 %, 108 minut
Nina a Ferdinand jsou největší kamarádi pod španělským sluncem. To by nebylo až tak
zvláštní, kdyby Nina nebyla malá holčička a Ferdinand velký býk. Bohužel zároveň je
taky nešikovným popletou, který i díky svým rozměrům občas dokáže způsobit pořádnou
katastrofu… (CinemArt)

uvádíme v našem kině 21. 9. 2018 od 18.00

JAN PALACH

Drama, Česko – 21. 8. 2018, režie Robert Sedláček
Hodnocení 75 %, 124 minut
Film sleduje několik posledních měsíců života Jana Palacha. Pozoruje jej na základě dostupných faktických pramenů a zároveň přemýšlí, co tomu mladému muži táhlo hlavou.
Jan Palach nikomu z blízkých o svém rozhodnutí dopředu neřekl. Ani nenaznačil, že by
byl něčeho takového schopen. Ve filmu prochází vztahem se svou přítelkyní Helenkou,
bouřlivým kolejním životem roku 1968, soužitím s mámou doma ve Všetatech, zažije
studentské brigády v Kazachstánu a Francii, chodí do školy, pozoruje a mlčí. Jak to, že si
ničeho nevšimla jeho dívka, máma, spolužáci? Kamera po celý film sleduje Janovu tvář
a snaží se zachytit okamžiky rozhodnutí…(CinemArt). Doporučená přístupnost 12 let.

uvádíme v našem kině 28. 9. 2018 od 19.00

KINO – ZÁŘÍ 2018
HODKOVICE NAD MOHELKOU
Pátek 7. září v 19 hodin

TÁTOVA VOLHA
Eva (Eliška Balzerová) se svojí dcerou (Tatiana Vilhelmová) se vydává po
stopách bývalých milenek svého manžela. Jako dopravní prostředek poslouží
jeho veterán – volha GAZ 21. Úspěšná česká komedie Jiřího Vejdělka.
Délka 90 minut. Vstupné 80 Kč.

Pátek 14. září

MĚSTSKÉ SLAVNOSTI – kino NEPROMÍTÁ
Pátek 21. září v 18 hodin !!!

FERDINAND
Animovaný rodinný film USA o opravdovém přátelství malé holčičky a velkého
nemotorného býka. Délka 108 minut. Vstupné 50 Kč.
Před promítáním slosování loňských slevových kartiček!

Pátek 28. září v 19 hodin

JAN PALACH
Nový film Roberta Sedláčka mapuje několik posledních měsíců Jana Palacha.
Snaží se zároveň ukázat, co mladému muži táhlo hlavou a zachytit jednotlivé
okamžiky osudového rozhodnutí. Česko, v kinech od 21. 8. 2018, doporučená
přístupnost 12 let. Délka 124 minut. Vstupné 80 Kč.

ZÁŘÍ – LISTOPAD v PŘEDSÁLÍ KINA
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ z LETNÍCH TÁBORŮ

TÁTOVA VOLHA
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Ohlédnutí za prázdninami – tábory v Motýlku










po dosažení 15 let služby výsluhový
příspěvek a ozdravné pobyty;
30 dnů dovolené;
možnost dalšího vzdělávání a kariérního
růstu;
ubytování na ubytovně v místě pracoviště,
možnost získání městského bytu;
podnikové stravování včetně příspěvku










odměny při životním a pracovním jubileu;
příspěvek na rodinnou a dětskou rekreaci;
rekreaci na zotavovnách VS ČR
permanentky do rekreačních a sportovních
zařízení;
čerpání bezúročných půjček z FKSP;
lékařskou péči;
využití posilovny a sauny.

náborový příspěvek až 100 000 Kč
nástupní služební příjem 23 720 Kč
po 1. roce ve služebním poměru služební příjem 27 600 Kč

NABÍZÍME:

STRÁŽNÝ A DOZORCE

Věznice Stráž pod Ralskem nabízí obsazení volných služebních míst

Podrobné informace získáte na: tel.: 487 878 213 , e-mail: vkostalova@vez.spr.justice.cz

Dále nabízíme:
LÉKAŘ na DPČ
Požadujeme: vysokoškolské vzdělání, atestaci I. stupně ze všeobecného nebo interního lékařství, bezúhonnost,
znalost práce na PC.
Nabízíme: dohodu o pracovní činnosti s úvazkem max. 20 hodin týdně (spodní hranice není omezena) s odměnou 600 Kč/hod.

ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY VĚZNICE STRÁŽ POD RALSKEM:
● 25 resp. 30 dnů dovolené v kalendářním roce + 5 dnů indispozičního volna ● ubytování na ubytovně v místě pracoviště ●
možnost získání městského nájemního bytu v Mimoni a okolí ● podnikové stravování včetně příspěvku ● odměny při životním
a pracovním výročí ● příspěvek z FKSP až 8 000 Kč na rekreaci, kulturu, tělovýchovu, sport a vzdělávání ● možnost rekreace
na zotavovnách VS ČR ● možnost čerpání bezúročných půjček z fondu kulturních a sociálních ● lékařskou péči ● využití
posilovny a sauny.

VYCHOVATEL K ODSOUZENÝM MUŽŮM VE VTOS
Požadujeme: vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání – bakalářský studijní program, studijní obor s pedagogickým
zaměřením, bezúhonnost, znalost práce na PC, administrativní zdatnost. Nabízíme: pracovní poměr se zařazením do 10. platové
třídy - platové rozpětí od 23 690 Kč do 33 200 Kč dle započitatelné praxe + zaměstnanecké benefity viz níže.

VŠEOBECNÁ SESTRA
Požadujeme: způsobilost k samostatnému výkonu povolání zdravotnického pracovníka podle zákona č. 96/2004 Sb. ,
bezúhonnost, znalost práce na PC, administrativní zdatnost. Nabízíme: pracovní poměr se zařazením do 10. platové třídy platové rozpětí od 25 780 Kč do 36 550 Kč dle započitatelné praxe + zaměstnanecké benefity viz níže.

TECHNICKÝ PRACOVNÍK ZABEZPEČOVACÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
Požadujeme: střední vzdělání s maturitní zkouškou se zaměřením na slaboproudou elektrotechniku, platné oprávnění pro činnosti
podle § 6 a § 14 vyhlášky 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice, bezúhonnost, znalost práce na PC. Nabízíme:
pracovní poměr se zařazením do 9. platové třídy - platové rozpětí od 19 340 Kč do 28 090 Kč dle započitatelné praxe
+ zaměstnanecké benefity viz níže.

PSYCHOLOG
Požadujeme: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu se zaměřením na jednooborovou psychologii,
bezúhonnost, znalost práce na PC. Nabízíme: pracovní poměr se zařazením do 12. platové třídy - platové rozpětí od 27 040 Kč do
38 180 Kč dle započitatelné praxe + zaměstnanecké benefity viz níže.

LÉKAŘ – VEDOUCÍ ZDRAVOTNICKÉHO STŘEDISKA
Požadujeme: vysokoškolské vzdělání, atestaci I. stupně ze všeobecného nebo interního lékařství, bezúhonnost, znalost práce
na PC. Nabízíme: pracovní poměr se zařazením do 14. platové třídy – platové rozpětí od 48 680 Kč do 63 520 Kč dle
započitatelné praxe + zaměstnanecké benefity viz níže.

LÉKAŘ
Požadujeme: vysokoškolské vzdělání, atestaci I. stupně ze všeobecného nebo interního lékařství, bezúhonnost, znalost práce
na PC. Nabízíme: pracovní poměr se zařazením do 14. platové třídy - platové rozpětí od 44 680 Kč do 59 520 Kč dle
započitatelné praxe + zaměstnanecké benefity viz níže.

é
n
e
ř
v
e
t
o
O
c
e

n
n
Te
e po
i
r
o
t
is
od h

ost
n
s
a
souč

8
2
19 18
20

de
y bu va.
v
a
l
s
o
a
ástí ívní výst
č
u
o
t
S
spek
retro yrábíme
v
Ano, let!
0
už 9

2018
/
í
ř
15.00z–á14:00
10:

ňkem y,
dopl
k
- li s í r e pu bli k .
e
t
e
P ř ijd lu p r v n ás d ár e
y
n
t
ve s n e t e o d
a
dost

velka
a
H
j
e
Ondř o Melody
a jeh ers
Mak

ěst a
s t i m e na
o
ca.
n
v
sla
em o Tenne
i
v
c
z
s
V rám vice vá h dveří d
o
Hodk tevřenýc
o
n
De
den hlídkou
ámi
ro
n
s
usp
u.
ij t e
P r o ž u s w i n g h o a r e ál
í
m
t
n
y
b
v r o v ýr o
h
celé

MONROE CZECHIA s.r.o.
Rychnovská 383, 463 42 Hodkovice n. Mohelkou

