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Hodkovické slavnosti 2018 v obrazech

MALOVANÝ PODZIM  
(života)

OTEVŘENÝ VÝTVARNÝ ATELIÉR 

pro starší a v životě už pokročilé 

od 3. října do 28. listopadu 2018

každou středu od 9.00 do 11.00 hodin

KLUBOVNA MONROE
(první patro) Kulturní dům Hodkovice nad Mohelkou

Přijít však může kdokoliv, zejména ti, kteří si myslí, že 
zapomněli nebo že neumí kreslit či malovat a zkusit pro 

sebe či pro své milé blízké a přátele vytvořit obrázek 
i jako dárek.

Lektorka: Darina Martinovská
Informace: 603 243 243

Materiál a organizaci zajišťují odbory Monroe. Děkujeme.
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Jubilanti v říjnu 2018

Úvodní slovo redakční rady

Josef Lepič

Helena Bradáčová

Eva Kociánová

Pavel Jiroušek

Vážení čtenáři,

podzim se nám přihlásil v plné síle, přesto nás čeká v říjnu mnoho akcí. Pro sportovce tradiční 
"Lesní běh", nejen pro seniory zahájí činnost výtvarný ateliér a pro všechny může být zajímavá 
akce – sázení památné lípy 27. 10. Samozřejmostí jsou informace z městského úřadu či zastupi-
telstva města. Po malé odmlce se vracíme k tradici rozhovorů, v tomto čísle najdete dokonce dva! 

Barevný říjen vám za kolektiv redakční rady přeje  
Naďa Burianová

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 je v prodeji od 15. 9. 2018 za cenu 110 Kč. 

K dostání je na podatelně městského úřadu.
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Informace z 15. zasedání rady města 29. 8. 2018
-  Rada města projednala žádost o dodatek č. 1 nájemní smlouvy č.j. 1426/2015 ze dne 14.4.2015. Žá-

dost podal za obchodní firmu 1. jizerskohorskou stavební společnost s.r.o. se sídlem v Hodkovicích 
nad Mohelkou, IČ 49904884 jednatel firmy pan Tomáš Pasecký. Jedná o změnu výměry pronajatého 
pozemku, změnu užívání, změnu doby pronájmu a roční úhrady a zrušení výpovědní doby pro 
pronajímatele i nájemce. Rada města s předloženým návrhem nesouhlasí a pověřuje starostku 
města dalším jednáním.

-  Rada města vzala na vědomí žádost o prodej části pozemku města p.č. 1730/1 (ostatní plocha) 
o výměře cca 90 m2 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou, kterou podal pan F., bytem Hodkovice nad 
Mohelkou. Jedná se o pozemek o výměře cca 90 m2. Rada města předává věc k rozhodnutí do za-
stupitelstva města.

-  Rada města souhlasí s žádostí o prodej pozemku města p.č. 34 (ostatní plocha) o výměře 11 m2 
v k.ú. Jílové, kterou podal pan B., bytem Hodkovice nad Mohelkou. Rada města navrhuje cenu 
130,- 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 schválila návrh Nájemní smlouvy č. 72N18/41, kterou předložila Česká republika – 
Státní pozemkový úřad, Husitská 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774. Předmětem smlouvy je 
užívání pozemku p.č. 297 v k.ú. Záskalí za účelem přístupu a příjezdu k nemovitosti ve vlastnictví 
města. Roční nájemné se stanovuje dohodou ve výši 3 320,-Kč a platí se ročně dopředu vždy k 1. 10. 
běžného roku. Nájemné za období od účinnosti smlouvy do 30. 9. 2018 činí 3 320,-Kč. 

-  Rada města souhlasí s žádostí o zřízení věcného břemene na části pozemku p.č. 683/1 (ostatní 
plocha) o celkové výměře 2834 m2 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou. Jedná se o zřízení věcného bře-
mene ve prospěch paní Z., bytem Praha 10 za účelem zřízení kanalizační přípojky. Věcné břemeno 
se zřídí jako úplatné ve výši 1.000,-Kč + DPH dle platné sazby. Rada města předává věc k rozhodnutí 
zastupitelstvu města. 

-  Rada města souhlasí s žádostí o prodej pozemku města p.č. 2231/2 (ostatní plocha) o výměře 
228 m2 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou, kterou podal pan P., bytem Vrchlabí a P., bytem, Nové 
Město nad Metují. Rada města navrhuje cenu 130,-Kč/m2 + náklady spojené s prodejem, ukládá 
tajemnici zveřejnit záměr prodeje na úřední desce města a předává věc k rozhodnutí do zastupitel-
stva města.

-  Rada města souhlasí s nabídkou koupě pozemků p.č. 1685 (ostatní plocha) o výměře 71 m2, 
p.č. 1686/3 (ostatní plocha) o výměře 492 m2, p.č. 1687 (ostatní plocha) o výměře 71 m2, p.č. 1688 
(ostatní plocha) o výměře 436 m2 a p.č. 1689 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 17 m2, vše v k.ú. 
Hodkovice nad Mohelkou, kterou předložil pan Rudolf Maštálko, Lipová 625, Rychnov u Jablonce 
nad Nisou, IČ: 10422005. Pan Rudolf Maštálko nabízí pozemky za 200.000,-Kč + DPH. Rada města 
předává věc k rozhodnutí zastupitelstvu města.

-  Rada města schválila s účinností od 1.9.2018 zřízení jednoho pracovního místa na odboru správ-
ním a sociálním s polovičním úvazkem na dobu neurčitou. Rada města stanovuje celkový počet 
zaměstnanců města Hodkovice nad Mohelkou zařazených do Městského úřadu Hodkovice nad Mo-
helkou a plnících úkoly úřadu na 12,5. Rada města zároveň schválila změnu organizačního řádu 
v čl. 15 a změnu organizačního schéma s platností od 1. 9. 2018. Rada města pověřuje tajemnici 
MěÚ realizací těchto organizačních změn a vypsáním výběrového řízení na obsazení pracovní 
pozice.

-  Rada města souhlasí s prodejem vleků 9 t. a 5 t. za traktor Robinu Honzejkovi, Petrašovice 49, 
463 42, Bílá, IČ: 05420041 a pověřuje ředitele TS Hodkovice pana Petra Hanuse zajištěním všech 
náležitostí souvisejících s prodejem vleků.

Městský úřad informuje
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-  Rada města vzala na vědomí informaci o stavu dluhů za užívání městských bytů ke dni 31. 7. 2018. 
Dluhy činí 109.942,00 Kč. 

-  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 u paní K. (+1 osoba). 

-  Rada města schválila žádost ředitelky Mateřské školy v Hodkovicích nad Mohelkou paní 
Mgr. Ryplové o vyjádření souhlasu města s přijetím daru od obchodní společnosti 

-  Stavební materiál Hodkovice n. M. s.r.o., Nádražní č. ev. 48, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, 
IČ: 47283971. Společnost daruje písek do pískovišť.

-  Rada města schválila žádost Spolku rodáků a přátel Hodkovic, nám. T. G. Masaryka 1, Hodkovice 
nad Mohelkou, IČ: 61383198 o finanční podporu ve výši 10.000.- Kč na tisk brožur.

-  Rada města vzala na vědomí Úřední záznam o podání vysvětlení, které předložil S., bytem Hod-
kovice nad Mohelkou. Rada města pověřuje tajemnici městského úřadu jednáním s Policií ČR, 
obvodním oddělením Hodkovice nad Mohelkou ve věci možného sledování hřbitova. 

Informace ze 16. zasedání rady města 12. 9. 2018
-  Rada města schválila Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. S0001/2018 mezi městem a zhotovitelem MgA. Ha-

nou Novákovou, akad. Sochařkou a restaurátorkou, Ohrazenice 239, Turnov, IČ: 72563621. Předmětem 
dodatku je úprava předmětu smlouvy a cena díla. Sjednaná cena díla se zvyšuje o 22.000,-Kč. 

-  Rada města nesouhlasí s žádostí o nájem nebytových prostor v domě v ul. Pražská čp. 202 v Hod-
kovicích nad Mohelkou, kterou podal pan D., bytem Rychnovská 297, Hodkovice nad Mohelkou.

-  Rada města nesouhlasí s žádostí o nájem nebytových prostor v domě v ul. Pražská čp. 202 v Hod-
kovicích nad Mohelkou, kterou podal pan K., bytem Josefa Hory 522, Hodkovice nad Mohelkou.

-  Rada města souhlasí s žádostí o nájem nebytových prostor v domě v ul. Pražská čp. 202 v Hodko-
vicích nad Mohelkou, kterou podala paní K., bytem Hodkovice nad Mohelkou.

-  Rada města vzala na vědomí Výroční zprávu Základní školy TGM Hodkovice nad Mohelkou školní 
rok 2017/2018.

-  Rada města schválila přidělení bytu č. 26 v DPS paní K., bytem Hodkovice nad Mohelkou. Rada 
města souhlasí s náhradníkem na přidělení bytu v DPS, a to s paní H., bytem Hodkovice nad Mo-
helkou. 

-  Rada města schvaluje žádost ředitelky Mateřské školy v Hodkovicích nad Mohelkou s přijetím daru 
od manželů P.

Informace ze 6. zasedání zastupitelstva města 19. 9. 2018
-  Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 3/2018. Příjmy v rozpočtové změně jsou 

910.959,51 Kč, výdaje v rozpočtové změně jsou 697.065,00 Kč a změna financování v rozpočtové 
změně je – 213.894,51 Kč. Příjmy po této rozpočtové změně budou 53.828.058,31 Kč, výdaje po roz-
počtové změně budou 87.538.353,80 Kč a financování po rozpočtové změně bude 33.710.295,49 Kč. 
Tabulka s upřesněním jednotlivých položek je součástí materiálů.

-  Zastupitelstvo města určilo pro rok 2018 klíč pro rozdělení získaných finančních prostředků přidě-
lovaných státem ve smyslu Zákona o dani z hazardních her č. 187/2016 Sb. následovně: 30 % pro 
sport, 5 % pro Sokol, 5 % pro kulturu a 5 % pro charitu.

-  Zastupitelstvo města schválilo žádost o prodej pozemku města p.č. 81 (ostatní plocha) o výměře 
238 m2 v k.ú. Záskalí, kterou podala paní V. Pozemek bude prodán za 50,-Kč/m2 + náklady spojené 
s prodejem.

-  Zastupitelstvo města neschválilo žádost o prodej pozemků v průmyslové zóně Hodkovice nad Mo-
helkou. Jedná se o pozemek p.č. 2389/1 (ostatní plocha) o výměře 21234 m2, pozemek p.č. 2616 
(zahrada) o výměře 937 m2, pozemek p.č. 2771 (zahrada) o výměře 2443 m2 a pozemek p.č. 2772 
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(zahrada) o výměře 2250 m2, vše v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou, kterou podal za společnost 
INTERDEVELOPER s.r.o., Ruprechtická 387/49, 460 01 Liberec 1, IČ: 28665171 jednatel společnosti 
Ing. Tomáš Ouvín.

-  Zastupitelstvo města schválilo žádost o prodej pozemku města p.č. 34 (ostatní plocha) o výměře 
11 m2 v k.ú. Jílové, kterou podal pan B. Pozemek bude prodán za cenu 130,-Kč/m2 + náklady spojené 
s prodejem.

-  Zastupitelstvo města schválilo žádost o prodej pozemku města p.č. 1264/4 (ostatní plocha) o vý-
měře 565 m2 a pozemku města p.č. 685/2 (ostatní plocha) o výměře 346 m2 včetně mostu, vše 
v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou, kterou podal za společnost 1. jizerskohorská stavební společnost 
s.r.o., Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, IČ: 49904884 jednatel společnosti pan Tomáš 
Pasecký. Cena prodeje bude 100.000,-Kč (dle znaleckého posudku) + náklady spojené s prodejem.

-  Zastupitelstvo města projednalo žádost o prodej části pozemku města p.č. 1730/1 (ostatní plocha) 
o výměře 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. Zastupitelstvo města souhlasí se záměrem prodeje dle 
přiložené mapy a pověřuje starostku města přípravou smlouvy o smlouvě budoucí.

-  Zastupitelstvo města neschválilo žádost o prodej části pozemku města p.č. 1730/1 (ostatní plocha) 
o výměře 4239 m2 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou, kterou podal žadatel pan F. Jedná se o pozemek 
o výměře cca 90 m2.

-  Zastupitelstvo města schválilo žádost o prodej pozemku města p.č. 1419/2 (ostatní plocha) o výmě-
ře 19 m2 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou. Žádost podala za pana O. a paní M., paní K. na základě 
plné moci. Cena prodeje bude 130,-Kč/m2 + náklady spojené s prodejem.

-  Zastupitelstvo města schválilo žádost o prodej pozemku města p.č. 2231/2 (ostatní plocha) o vý-
měře 228 m2 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou, kterou podal pan P. a paní P. Cena prodeje bude 
130 Kč/m2 + náklady spojené s prodejem.

-  Zastupitelstvo města schválilo nabídku na koupi pozemků p.č. 1685 (ostatní plocha) o výměře 
71 m2, p.č. 1686/3 (ostatní plocha) o výměře 492 m2, p.č. 1687 (ostatní plocha) o výměře 71 m2, p.č. 
1688 (ostatní plocha) o výměře 436 m2 a p.č. 1689 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 17 m2, vše 
v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou, kterou podal pan Rudolf Maštálko, bytem Lipová 625, Rychnov 
u Jablonce nad Nisou, IČ: 10422005. Kupní cena je stanovena dohodou obou smluvních stran na 
částku 200.000,-Kč + DPH. 

-  Zastupitelstvo města schválilo nabídku na koupi pozemku p.č. 559/2 (trvalý travní porost) o vý-
měře 351 m2, na kterém se nachází část místní komunikace 39d, v k.ú. Záskalí. Návrh podal pan Š. 
Kupní cena je stanovena dohodou obou smluvních stran na částku 50,-Kč/m2.

-  Zastupitelstvo města schválilo nabídku na bezúplatný převod do vlastnictví města pozemků p.č. 
1330 (ostatní plocha) o výměře 19 m2, p.č. 1331 (ostatní plocha) o výměře 12 m2, p.č. 1328 (ostatní 
plocha) o výměře 82 m2, p.č. 1332 (ostatní plocha) o výměře 341 m2, p.č. 1379 (ostatní plocha) 
o výměře 60 m2, p.č. 1381(ostatní plocha) o výměře 138 m2, p.č. 1373 (ostatní plocha) o výměře 
129 m2, p.č. 1377 (ostatní plocha) o výměře 89 m2, p.č. 1375 (ostatní plocha) o výměře 21 m2, p.č. 
1374 (ostatní plocha) o výměře 17 m2, p.č. 1376 (ostatní plocha) o výměře 37 m2, p.č. 1378 (ostatní 
plocha) o výměře 24 m2, p.č. 1414 (ostatní plocha) o výměře 96 m2, p.č. 1415 (ostatní plocha) o vý-
měře 22 m2, p.č. 1157 (ostatní plocha) o výměře 137 m2, p.č. 1158 (ostatní plocha) o výměře 18 m2, 
p.č. 1159 (ostatní plocha) o výměře 138 m2, p.č. 1160 (ostatní plocha) o výměře 38 m2, p.č. 1151 
(ostatní plocha) o výměře 7 m2, p.č. 1152 (ostatní plocha) o výměře 283 m2, p.č. 1154 (ostatní plo-
cha) o výměře 37 m2, p.č. 1155 (ostatní plocha) o výměře 188 m2, p.č. 1156 (ostatní plocha) o výměře 
42 m2, p.č. 1201 (ostatní plocha) o výměře 173 m2, p.č. 1202 (ostatní plocha) o výměře 139 m2, p.č. 
1204 (ostatní plocha) o výměře 20 m2, vše v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou. Nabídku podala Krajská 
správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, České mládeže 632/32, Liberec VI-Rochli-
ce, 460 06 Liberec, IČ: 70946078.
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-  Zastupitelstvo města schválilo žádost o prodej pozemků města p.č. 1195 (ostatní plocha) o výměře 
15 m2 a p.č. 1196 (ostatní plocha) o výměře 234 m2, oba v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou, kterou 
podala Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, České mládeže 632/32, 
Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec, IČ: 70946078. Kupní cena je stanovena na částku 24.900,-Kč.

-  Zastupitelstvo města schválilo žádost o úhradu zpracování geometrického plánu na rozdělení po-
zemků p.č. 1153/1 (ostatní plocha) a p.č. 1392 (ostatní plocha) z důvodu majetkového vypořádání 
části zeleně, která není od těchto silničních pozemků oddělena. Žádost podala Krajská správa silnic 
Libereckého kraje, příspěvková organizace, České mládeže 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Li-
berec, IČ: 70946078.

-  Zastupitelstvo města schválilo žádost o zřízení věcného břemene na části pozemku p.č. 683/1 
(ostatní plocha) o celkové výměře 2834 m2 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou. Jedná se o zřízení věc-
ného břemene ve prospěch paní Z., za účelem zřízení kanalizační přípojky. Věcné břemeno se zřídí 
jako úplatné ve výši 1.000,-Kč + DPH dle platné sazby.

-  Zastupitelstvo města schválilo nabídku na koupi pozemků p.č. 2785/1 (ostatní plocha) o výměře 
961 m2, p.č. 2785/13 (trvalý travní porost) o výměře 520 m2, p.č. 2785/19 (ostatní plocha) o výměře 
56 m2, p.č. 2798/6 (ostatní plocha) o výměře 55 m2, p.č. 2800 (ostatní plocha) o výměře 403 m2, 
p.č. 2964/1 (orná půda) o výměře 183 m2, p.č. 2964/4 (ostatní plocha) o výměře 955 m2, p.č. 2964/14 
(orná půda) o výměře 41 m2, p.č. 2964/15 (ostatní plocha) o výměře 11 m2, p.č. 3083 (trvalý travní 
porost) o výměře 262 m2, p.č. 3084/1 (orná půda) o výměře 38 m2, p.č. 3085/1 (orná půda) o vý-
měře 54 m2, p.č. 3085/2 (orná půda) o výměře 6 m2, p.č. 3085/9 (ostatní plocha) o výměře 11 m2, 
p.č. 3085/10 (ostatní plocha) o výměře 5 m2, p.č. 3087/1 (orná půda) o výměře 589 m2, 3087/2 (ostatní 
plocha) o výměře 4129 m2, 3088/1 (orná půda) o výměře 264 m2 a 3258 (trvalý travní porost) o vý-
měře 32 m2, vše v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou od společnosti PRVNÍ HODKOVICKÁ a.s., Švermova 
144/16, Liberec X-Františkov, 460 10 Liberec, IČ: 271 25 696. Pozemky p.č. 2785/31 (ostatní plocha) 
o výměře 57 m2 a p.č. 2785/32 (ostatní plocha) o výměře 40 m2, vše v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou 
od pana H., Pozemek p.č. 2795/8 (ostatní plocha) o výměře 77 m2 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou od 
pana M., Pozemek p.č. 3087/26 (ostatní plocha) o výměře 68 m2 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou od 
pana M. Pozemky p.č. 2962/1 (orná půda) o výměře 208 m2 a p.č. 2962/4 (ostatní plocha) o výměře 
751 m2, vše v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou od paní V. Kupní cena je stanovena na částku 9.776,-Kč.

-  Zastupitelstvo města schválilo Dohodu o odstranění vady mezi společností PRVNÍ HODKOVICKÁ 
a.s., Švermova 144/16, Liberec X-Františkov, 460 10 Liberec, IČ: 271 25 696 a městem Hodkovice 
nad Mohelkou. Předmětem Dohody je oprava chodníků, návrh dohody bude doplněn o fotodoku-
mentaci současného stavu a o sankci v případě nesplnění termínu opravy do 30. 6. 2019.

-  Zastupitelstvo města schválilo Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo mezi společností EUROVIA CS, a.s., 
Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ: 45274924 a městem Hodkovice nad Mohelkou. 
Předmět díla se upravuje na základě změn během výstavby odsouhlasených objednatelem a prove-
dených zhotovitelem. Cena díla se mění následovně: 35.194.824,56 Kč včetně DPH. Zastupitelstvo 
města vzalo na vědomí závěrečné vyúčtování stavby Sportovní haly Hodkovice nad Mohelkou.

-  Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu o spolupráci mezi koordinátorem MCU KOLOSEUM, o.p.s., 
Liberec 13, KOLOSEUM, ul.gen. Svobody čp. 83, PSČ: 460 13, IČ: 25405080 a městem Hodkovice 
nad Mohelkou. Předmětem spolupráce je koordinace a příprava záměru Cyklostezka podél silnice 
278 z Vlčetína (obec Bílá) do Hodkovic nad Mohelkou: I. etapa.

-  Zastupitelstvo města schválilo žádost paní S., prominout poplatky z prodlení z pohledávky souvi-
sející s užíváním bytu na adrese Liberecká 6, Hodkovice nad Mohelkou. Na dluh je vydán Exekuční 
příkaz č.j. EP 167 EX 1256/14-93. Jistina byla paní S. uhrazena.

-  Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu finančního výboru o kontrole prodeje bytových 
domů Podlesí 622 a 623+624 v Hodkovicích nad Mohelkou, konané dne 27. 8. 2018.

- Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 27. 8. 2018

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

Zapsala Markéta Khauerová – starostka města
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Dokončená stavba sportovní haly – celkové náklady na výstavbu 35.194.824,49 Kč. 

Místní komunikace – provedené opravy za téměř 12 mil. Kč, kompletně zrekonstruovány úseky 
v délce 4 km. Ulice Tyršova bude dokončena do 30. 11. 2018

Mosty a lávky – zcela zrekonstruován most v Poštovské ulici a lávka u Bradáčů 2.972.000.- Kč, pro-
pustek na Záskalí – bude dokončen do 30. 11. 2018 – 960.000.- Kč, připravená projektová dokumentace 
na most v Rychnovské ul. a lávku u Buriánka – o stavební povolení je požádáno.

Zateplení MŠ – projekt rozpracovalo již minulé zastupitelstvo, realizace byla dokončena v srpnu 
2015. Rozdíl plateb za teplo mezi roky 2014 a 2017 je 209.122.- Kč.

Platby za teplo:  
2014 – 436.927,76 Kč; 2015 – 382.806,96 Kč; 2016 – 252.397,26 Kč; 2017 – 227.805,15 Kč.

Vážení spoluobčané, 
ve středu 19. 09. 2018 proběhlo poslední jednání zastupitelstva města v tomto volebním období, 
a je tedy na místě zhodnotit výsledky naší čtyřleté práce. Zastupitelstvo města se sešlo celkem na 
36 veřejných jednáních a jménem celého zastupitelstva Vám předkládám výčet těch nejzásadnějších 
věcí, které se nám za čtyři roky podařilo zvládnout.

Je potřeba především vyvrátit nepravdivou informaci o zadlužení města, která se mezi občany 
našeho města šíří. Jak se dá vyčíst z přiložené zprávy, město čerpá úvěr ve výši 16,1 mil. Kč a zá-
roveň disponuje finančními prostředky ve výši 40,5 mil. Kč na běžných účtech. Město tedy není 
zadlužené a je v dobré finanční kondici.

Zastupitelům děkuji za dobrou spolupráci, bylo mi ctí vést zastupitelstvo města Hodkovice 
nad Mohelkou v letech 2014–2018.

Bc. Markéta Khauerová – starostka města

Zhodnocení volebního období 2014–2018

Zhodnocení volebního období 2014–2018
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Zrekonstruovaná střecha na zdravotním středisku – celkové náklady 2.296.243.- Kč.
Zrekonstruovaná střecha na hasičárně Záskalí – celkové náklady 1.663.745.- Kč.
Rekonstrukce opěrné zdi v Poštovské ulici – celkové náklady 1.639.478.- Kč.

Zpracované projekty a studie: 
 y  Koupací biotop - studie
 y  Bezbariérovost a odborné učebny ZŠ – studie, projekt před dokončením
 y  Naše Podlesí – revitalizace sídliště - studie
 y   Bezbariérový přístup do zdravotního střediska – projektová dokumentace vč. stavebního po-
volení

 y  Rekonstrukce komunikace Mlýnská – projektová dokumentace
 y  Rekonstrukce komunikace J. A. Komenského – projektová dokumentace

Další provedené opravy a akce
 y  Výměna oken a dveří v lékárně 
 y  Generel veřejného osvětlení, Pasport veřejného osvětlení
 y  Spolupráce s Úřadem práce – vytvoření 2 míst VPP, SÚPM
 y  Nouzové osvětlení – kino a KD 115.000.-
 y  Dotační (grantový) fond, Logo Brána Podještědí
 y  Úprava horního kruhového objezdu – 34.957.- (2015-2016), 10.000.- (2017)
 y  Viadukt Pelíkovická – investiční akce SŽDC a Libereckého kraje
 y  Plynovodní přípojka k č.p. 105 – hasiči 
 y  Komín zdravotní středisko – vložkování 18.484.- Kč
 y  Zpracování PENB – 57.200.- Kč
 y  Autobusová čekárna Záskalí - 113.244.- Kč
 y  Oprava zdi v Liberecké ulici - vývěsky, plakátovací plocha, příspěvek vlastníkům – 118.080.-
 y  Rekonstrukce kanceláří stavebního úřadu a ekonomického odboru
 y  Údržba sportovního areálu za ZŠ – nástřik PU povrchu 84.000.- Kč
 y  Oprava přístupových chodníků – č.p. 543 a 548 – 156.152.-Kč
 y  Socha svatého Pavla – oprava 82.225.- Kč
 y  Údržba hřbitova – vyjmuto z TS – zadáváno samostatně 2017 – 2019 za 100.300.- Kč/rok
 y  Likvidace starých hrobů 53.288.- Kč, nové značení 26.000.- Kč
 y  Oprava autobusových zastávek – 85.370.- Kč
 y  Výměna dveří květinářství – 32.897.- Kč
 y  Ordinace Dr. Srny – zdravotní středisko
 y  Oprava bytů v č.p. 6
 y  Havarijní oprava splaškové kanalizace kulturního domu – 310.000.- Kč
 y  Výměna oken č.p. 217 – 2016 – 3 ks + světlíky, 2017 11 ks
 y  Výsadba stromů pro přivítané občánky města (k 30.4.2018 11 ks)
 y  Cyklostezka Karolíny Světlé – zahájení projektových prací
 y  Renovace vstupních dveří č.p. 1 a č.p. 217 - s podporou Ministerstva kultury
 y  Žádost o pořízení kompostérů na bioodpad
 y  Dopravně bezpečnostní řešení – spodní Českodubská
 y  Platební terminál na příjem karet – červen 2018
 y  Aktivní spolupráce s partnerským městem Wegliniec
 y  Herní prvky na sídlišti Podlesí – lanová pyramida, šplhací sestava, vahadlová houpačka
 y  Čtyři fitness prvky pro seniory u DPS – 99.950.- Kč
 y  Oprava přístupových chodníků č.p. 543 a 548 – za 156.152.- Kč
 y   Zavedení lepšího spojení do Jablonce nad Nisou
 y  Schválena nová podoba městské vlajky
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Zpracované strategické dokumenty
 y  Generel veřejného osvětlení 
 y  Pasport veřejného osvětlení
 y  Program regenerace městské památkové zóny
 y  Roční akční plány
 y  Střednědobý výhled rozpočtu

Péče o historický odkaz města
 y  Program regenerace městské památkové zóny
 y  Restaurování historických korouhví 63.500.- + 43.000.-
 y  Restaurování historického vojenského praporu, včetně dvou pamětních stuh
 y  Digitalizace pamětní knihy – rok 1918 - 1957
 y   Stezka po sakrálních památkách – „Zastav se poutníče“- podpořeno dotací z Euroregionu Nisa
 y  Oprava poškozené sochy sv. Pavla – 82.225.- Kč
 y  Restaurování památníku T. G. Masaryka na náměstí

Získané dotace
 2015 6.369.758.- Kč
 2016 1.671.474.- Kč
 2017 2.840.391.- Kč
 2018 3.093.329.- Kč (k 30.6.2018)

Stav bankovních účtů – vždy k 31.12. daného roku
 2014 16.366.000.-Kč
 2015 19.498.000.- Kč
 2016 20.052.000.- Kč
 2017 29.462.000.- Kč
 2018 40.597.000.- Kč (k 31. 8. 2018)

Dlouhodobý investiční úvěrový rámec – schválen ve výši 30 mil. Kč.
 K 31. 8. 2018 čerpáno 16.109.543.- Kč 

Účast zastupitelů na veřejných jednáních zastupitelstva města.
Bobek Jan   97,2%  omluven 1x
Bretšnajdr Jaroslav Ing.  91,6%  omluven 3x
Burianová Naďa  91,6%  omluvena 3x
Dostrašil Zbyněk  83,3%  omluven 6x
Hanus Petr   80,5%  omluven 7x
Hrušovská Alexandra  80,5%  omluvena 7x
Khauerová Markéta Bc.  100%  bez absence
Matějka Miroslav  80,5%  omluven 7x
Panušková Kamila Mgr.  80,5%  omluvena 7x
Pokorný Pavel   100%  bez absence
Řezáčová Helena Mgr.  100%  bez absence
Samek Antonín  75%  omluven 9x
Trojanová Romana  75%  omluvena 9x
Vítek Pavel   86%  omluven 5 x
Vítová Lenka   86%  omluvena 5x

Zhodnocení volebního období 2014–2018
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Zaměstnání bez hranic 
 

 
Sdružení TULIPAN, z.s. pořádá 
nábor do II. běhu projektu 
Zaměstnání bez hranic, jehož cílem 
je podpora zaměstnanosti a 
uplatnitelnosti osob s kumulací 
hendikepů na Liberecku. Pokud se 
najde dost zájemců v oblasti 
Českodubska, je možné realizovat 
některé aktivity i ve vaší oblasti. 
Dále je možné dojíždět do Liberce. 
Vstoupit do projektu může 
nezaměstnaná osoba, která splňuje 
min. dva body ze tří: 
 

● Být osobou zdravotně 
postiženou (OZP) nebo 
osobou zdravotně 
znevýhodněnou (OZZ). 

● Mít max. základní vzdělání.  
● Věk 50 - 64 let. 

 
Noví účastníci projektu se mohou 
těšit na tyto aktivity: 
 

● Sestavení individuálního 
plánu rozvoje každého 
účastníka. 

● Motivační kluby - 
terapeutické aktivity 
(canisterapie, arteterapie, 
muzikoterapie aj.), praktické 
nácviky na pracovní pohovor, sestavení životopisu, motivačního dopisu, zvýšení 
orientace na trhu práce, individuální nácviky PC dovedností aj.  

● Rozvoj základních pracovních kompetencí - čtenářská a finanční gramotnost, 
pracovněprávní vztahy, ochrana spotřebitele, rozvoj komunikačních dovedností aj.  

● Rekvalifikační kurzy. 
 
Samozřejmostí je i příspěvek na dopravu na projektové aktivity. Možnost konzultace s 
psychologem, sociálním pracovníkem nebo dluhovým poradcem. 
 
Zaměstnavatelům projekt nabízí možnost čerpat projektový příspěvek na mzdu a na 
mentora, pokud zaměstnají účastníka projektu Zaměstnání bez hranic. 
 
Případní zájemci o projekt se mohou hlásit na tel. č. 775 802 272 nebo na adrese Kostelní 
9/7, 460 01 Liberec 2 (objekt Komunitního centra TULIPAN).  
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Hlavní důvod, proč si pachatelé vybírají star-
ší osoby, je ten, že senioři jsou osamělí, dobro-
srdeční a důvěřiví. Rádi a pozorně naslouchají, 
mají minimum kontaktu s okolím, jsou méně 
ostražití, tělesně slabší, a proto se i hůře brání 
jakémukoliv útoku. Podvodníci zacházejí tak da-
leko, že se nejen dostávají do blízkosti seniorů, 
ale i do jejich obydlí, kde je následně připraví 
i o celoživotní úspory. Jsou velice výřeční, na 
první pohled působí sympaticky a jsou schopni 
bez problémů navazovat kontakty. Své podvody 
mají velice dobře připravené. Pracují i ve skupině 
dvou až tří osob, a pachatelkami bývají i ženy. 
Nelze říci, že by se jednalo o nevzdělané jedince, 
pachatelé mají intelektuální schopnosti, snaží se 
působit vzdělaně, používají slova, kterým senio-
ři nerozumí. Tito pachatelé jsou schopni rychlé 
improvizace, přizpůsobí se okamžitě situaci, do-
káží odhadnout svoji oběť a snadno si získávají 
důvěru. 

Co mají pachatelé společného, jsou opakující se 
legendy, se kterými bývají stále úspěšní.

VRÁCENÍ PENĚZ či požadování NEDOPLATKU 
za různé energetické služby – voda, plyn, elekt-
rika. Zde bychom rádi upozornili, že žádná ener-
getická společnost nevybírá ani nevrací peníze 
v hotovosti!!! Nikdo vám domů žádný přeplatek 
za energii nepřinese a nikdy za tyto služby ne-
plaťte nikomu v hotovosti u vás doma! Nejčastěji 
v těchto případech jde podvodníkům o to, aby vi-
děli, kam si jdete pro peníze, a poté se vám snaží 
vloudit do domu, pod záminkou, že potřebují na 
toaletu či požádají o vodu.  

PŘEPSÁNÍ SMLOUVY pachatelé se vydávají za 
pracovníky energetických společností, přichází 
s tím, že za tento přepis smlouvy musíte zaplatit. 
Nic neplaťte v hotovosti a nikoho si domů nepou-
štějte! O případných změnách ve smlouvách se 

Podvody páchané na seniorech jsou poměrně latentní trestnou činností. Okradení se stydí 
a raději se s událostí nesvěří, a to ani v rámci rodiny. Pachatelé jsou čím dál sofistikovanější, 
nezanechávají za sebou žádné stopy a pro kriminalisty je těžké je dopadnout.

Policie informuje
Podvody páchané na seniorech

poraďte s rodinou, příbuznými, sousedy a podob-
ně. Nikdy se nenechte donutit cokoliv okamžitě 
podepsat! Požádejte o čas na rozmyšlenou. 

Další trik podvodníků je opisování stavu vo-
doměru, plynoměru, apod. V těchto případech si 
ověřte, že se opravdu jedná o pracovníka ener-
getické společnosti. To, že má cizí osoba na sobě 
montérky s nápisem firmy, ještě neznamená, že 
se nejedná o podvodníka. Nechte si přes kukát-
ko dveří nebo přes pootevřené dveře zabezpeče-
né bezpečnostním řetízkem předložit služební 
průkazy pracovníků uvedených společností, 
a případně si jejich totožnost ověřte u konkrét-
ní společnosti. Jistě máte i možnost stav měřáku 
napsat na lísteček a dotyčným ho předat u dve-
ří, případně zatelefonovat nebo poslat mailem 
do příslušné firmy. Další možností je, pokud se 
energetici ohlásí předem, požádat někoho z rodi-
ny nebo souseda, aby v době, kdy má cizí osoba 
přijít, byl s vámi doma. Vaší povinností není pus-
tit do bytu cizí osobu! 

 
VNUK či KAMARÁD NĚKOHO Z VAŠÍ RODI-
NY zde je jejich nejčastější „pohádkou“ to, že ně-
kdo z rodiny měl dopravní nehodu, porouchalo 
se mu auto, ztratil peněženku, zastavili ho po-
licisté a podobně, on u sebe nemá peníze, a tak 
si poslal kamaráda za vámi, abyste mu pomohli. 
Onen kamarád je však podvodník. 

V těchto případech velmi často pachatelé 
kontaktují osoby telefonicky, přes pevnou linku. 
V současné době mají pevné linky především 
starší občané, a tak si podvodníci v telefonních 
seznamech hledají osoby například i podle ar-
chaických jmen (například Anežky, Boženy, Ma-
rie, apod.). V seznamu samozřejmě zjistí i adre-
su, kam za vámi následně přijdou. Jsou známy 
případy, kdy se senior zeptá „To jsi ty, Jiříku?“ 
a pachatel pohotově odpoví, že ano nebo se sám 
pachatel zeptá „Ahoj babi, hádej, kdo volá?“…. 
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Zde máme několik rad:
 y  Nikdy vy sami nesdělujte nikomu cizímu jmé-
no svého příbuzného, naopak se zeptejte vy 
jeho na jméno a příjmení údajného příbuzného, 
který má být v tísni.  
 yPokud podvodník zazvoní u vašich dveří nebo 
vás potká před domem, nikdy ho nezvěte do-
vnitř do domu nebo bytu. Řekněte mu, ať po-
čká venku, a pokud máte tu možnost, spojte 
se telefonicky s tím, komu máte údajné peníze 
poslat. Pokud se mu nedovoláte, zkuste kontak-
tovat někoho z rodiny. 
 yPokud i tam budete neúspěšní, v žádném pří-
padě vám nedoporučujeme cizím osobám pře-
dávat peníze!  Dbejte i na to, abyste nenechali 
pootevřené dveře, aby vám zloději nevnikli 
do domu. Podvodníci se snaží, abyste podlehli 
stresu a iluzi, že někdo z rodiny nebo rodin-
ný přítel je v obrovských problémech a tlačí 
vás k vydání jakékoliv finanční hotovosti.  
Nedejte se! 

PODOMNÍ PRODEJCI v poslední době není výji-
mečné, že obce zakazují podomní prodej místní 
vyhláškou. Pokud si nejste jisti, jak je to u vás, 
obraťte se s dotazem na váš obecní úřad. Jest-
liže u vás je podomní prodej zakázaný, a někdo 
se bude snažit vám cokoliv prodat, můžete kon-
taktovat státní policii na lince 158 nebo i měst-
skou policii na lince 156. Obě tyto složky mohou 

prodejce pokutovat, neboť se prodejci dopouští 
přestupku porušení místní vyhlášky. Podvodní-
ci v těchto případech nabízejí široký sortiment 
zboží a služeb, jako jsou potraviny, kožešiny, ná-
dobí, kosmetiku, pojištění, knížky, atd. Zároveň 
nabízejí i výkup starého nábytku, oblečení, sta-
rožitností, apod. Nenechte se zlákat výhodnými 
nabídkami nebo tím, že se zbavíte starých nepo-
třebných věcí, a ještě vyděláte!

A rada pro seniory, jak se nestát obětí podvod-
níků? 
 yChraňte si své soukromí, nesvěřujte se s osob-
ními věcmi cizím lidem. 
 yV žádném případě nepouštějte cizí osoby do 
domu či bytu. 
 yUdržujte dobré sousedské vztahy a případně 
sousedy požádejte o pomoc. 
 yPořiďte si panoramatické kukátko nebo řetízek 
na dveře. 
 yNeotevírejte automaticky dveře, když nevíte, 
kdo je za nimi. 
 yNejlepší je peníze ukládat do peněžních ústavů, 
a pokud je již máte doma, uschovejte je na ně-
kolika různých místech. 
 yDůležitá telefonní čísla mějte viditelně blízko 
telefonu, abyste mohli případně rychle zavolat 
pomoc.

Pokud byste potřebovali pomoc, můžete se kro-
mě policie na čísle 158 obrátit i na krizovou lin-
ku pro seniory – 800 157 157, která je v provozu 
24 hodin denně. Volání na linku je zdarma.

Za rok 2017 bylo v Libereckém kraji evidová-
no celkem 24 případů a evidovaná škoda činila 
1.805.273,-Kč.

Za letošní rok 2018  je v České republice za-
evidováno téměř čtyři stovky případů se škodou 
přes 18 milionů korun. 

POZOR! DOVOLENÁ V KNIHOVNĚ BUDE DO 5. ŘÍJNA 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
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Koncert k výročí 100 let Republiky 

Sobota  27.října 2018 od 17.00 hod. 
Kino Hodkovice nad Mohelkou 

     

         

 

Účinkují: 

 
 

       soprán 
    

 
            baryton 

   

  klavír 

       

Vážení spoluobčané, připomenutí  
100. výročí založení Československé 

republiky proběhlo již v pátek 14. 9. 2018 
u pomníku T. G. Masaryka na náměstí 

v Hodkovicích nad Mohelkou. 

Město Hodkovice nad Mohelkou se k Roku 
Republiky připojí ještě jednou významnou 
akcí, a to výsadbou Lípy republiky. Lípa bude 
zasazena mezi kolonií a sídlištěm Podlesí, 
viz přiložená mapka, v  sobotu 27.  10.  2018 
v 16 hodin. 

Od 17 hodin bude v městském kině koncert 
"Český národ neskoná".

Po skončení koncertu bude položena kytice 
k pomníku T. G. Masaryka na náměstí.

Všichni jste srdečně zváni.
Město Hodkovice nad Mohelkou
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Hodkovice.
Bude tomu tuto příští neděli 10 let, kdy byla 

u nás ustavena obecní správní komise, – do té 
doby nebyl u nás na radnici ani jeden český 
zástupce-, kterou zde ustavil za účasti zdejších 
menšinových činitelů okresní národní výbor 
z Turnova. Byl to u nás první následek a zákrok 
naší národní revoluce, kterému se podřizova-
li zdejší němečtí obecní zástupci velmi ztěžka 
a poddali se jen pod ohromnou tíhou oněch vel-
kých událostí a pod tíhou odpovědnosti, kdyby 
snad bylo při jejich odporu zastaveno dodávání 
životních potřeb z českého kraje do města, což 
měli tehdy v počátcích okresní národní výbo-
ry v moci. Bylo to tehdy pro německé zástupce 
překvapení, z čehož povstala bezradnost, ne-
boť německá města i venkov, věříce tehdy ještě 
v ustavení „Deutschbőhmen“ nechtěly se poddati 
a i Hodkovice byly vyzývány, aby se nepoddaly 
a vytrvaly. Poněvadž však Hodkovice jsou polo-
ženy tak, že činí ostrý výběžek do kraje českého 
a jsou na říšské silnici vedoucí do zněmčeného 
území první, samozřejmě, že též byly první, kte-
ré se musily v této pro ně nemilé věci rozhodovati 
a předeslati takto neúprosný osud městům dru-
hým. Bylo to tehdy druhou neděli po převratu, 
kdy se konal u nás velký tábor lidu na náměstí, 
na němž bylo zástupcem okresního národního 
výboru z Turnova po delším vyjednávání s ně-
meckými zástupci města prohlášeno, že dosa-
vadní obecní zastupitelstvo se sesazuje a správu 
města, že přejímá desetičlenná správní komise, 
v níž budou zasedati dle poměrného zastoupení 
též čtyři Češi a sice: K. Košek, řídící učitel, J. Že-
lezný, obchodník, F. Pfeifer (dle křestního listu 
a jak se též dříve psal Faifr, což zaznamenáváme 
jen z důvodů možných někdy mýlek v záznamu 

V časopisu Ještědský obzor vyšly dva články k 10 letům Československa. Oba jsou psány jako
vzpomínky účastníků, i když jsou bez podpisu. Také druhý článek je ponechán tak, jak byl 
napsán v novinách.

obecní kroniky), strojník a J. Řezáč, železniční 
zřízenec. V několika dnech na to byla svolána 
schůze této správní komise, ale mimo ustavení 
se nebylo v ní takřka ničeho projednáno, neboť 
jedné straně bylo trapno a druhé při hlubokém 
na ni působícím dojmu stíženo, o čem jednati. 
Hodkovice staly se na to opěrným bodem našich 
dobrovolně se hlásících vojáků, odkudž činily se 
přípravy k dalšímu obsazení našeho německého 
území, při čemž došlo u Hodkovic též k malým 
srážkám s dobrovolníky německými, které si 
však nevyžádaly žádných obětí.

----------
V roce 1928 je v Ještědském obzoru také vzpomenu-
ta školní slavnost.

28. říjen, slavný den, který již po desáté nám 
připomenul, že jsme národem svobodným, patří 
minulu. Den radosti a nadšení uplynul, dnové 
usilovné práce nastávají. Letos oslavila škola 
v Hodkovicích desetileté trvání naší samostat-
nosti školní oslavou; přednáška, zpěvy, hra lout-
kového divadla-byl program, který pobavil a po-
učil naše žáky a žačky. Radost, veselost a družná 
pospolitost zářila ze všech oček a toť dobrá 
záruka jejich dalšího vývoje a známka účinné 
výchovy školní i domácí. Při slavnosti obdržel 
žák Materna, který se narodil se zúčastněných 
žáků prvý v osvobozené vlasti po dni 28. října 
1918- od české záložny v Hodkovicích dar 50 Kč. 
Ostatní žactvo dostalo k přesnídávce párek s dvě-
ma rohlíky. 

Pan Bárta, řezník, daroval k této příležitosti 
125 párků. Dík všem, kteří přispěli učitelskému 
sboru v práci k rozradostnění žactva, našeho to 
dorostu, který nás vystřídá v boji za udržení pra-
vé demokracie v naší svobodné vlasti.

František Nejedlo
Spolek rodáků a přátel Hodkovic                                                  

100 let od založení Československa
(Hodkovice – 2. část)
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RESTAURACE NA KOUPALIŠTI
Hodkovice nad Mohelkou

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

V případě zájmu volejte
+420 724 923 209

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

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

Spolek rodáků a přátel Hodkovic děkuje všem účastníkům poslední Cesty 
za poznáním 2018, kteří i přes nepřízeň počasí dorazili až do cíle.

Děkujeme také žákům ZŠ TGM, skautům, sponzorům, skupině Náhodné 
setkání, členům HAD, pracovníkům technických služeb a členům Spolku 
rodáků a přátel Hodkovic za zdárný průběh akce.

Těšíme se na setkání u dalších akcí.

Spolek rodáků a přátel Hodkovic

http://pratele-hodkovic.cz

PODĚKOVÁNÍ
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43. ročník Lesního běhu 
 

Faistauerův memoriál 
 
Hodkovice nad Mohelkou       Skalní údolí          So 13. října 2018  
 
Pořádá:            SK Hodkovice n. Moh. - oddíl lyžování 
 
Start:             kategorie mládeže v 9.30 hod.  
                         kategorie muži v 11.30 hod. 
 

Prezentace:          na místě od:     8.30 hod průběžně 

                              elektronicky: www.burin.cz  
                                                            na místě    elektronicky 
Startovné:         dospělé kategorie 80,- Kč            60,-Kč 
                        dorost                    40,- Kč            20,-Kč 
                         žactvo 5.-8.kat.     40,- Kč            20,-Kč 
                              žactvo 1.-4.kat.      20.- Kč           10,-Kč 
 
Ředitel závodu:  POKORNÝ Pavel 
Prezentace:  Švorcová Martina 
Velitel trati:           BRADÁČ  Bohumil 
Hlavní rozhodčí:   FIALA  Jaroslav   
 

Závodí se podle pravidel lyžování o hodnotné ceny! 
Závodní kategorie                                  roč. narození                délka tratí 
 

1 a 2. Předžákyně a předžáci  2012 - 2011                150 m   
3 a 4. Žákyně a žáci nejmladší              2010 - 2009                300 m 
5 a 6. Žákyně a žáci mladší                  2008 - 2007            750 m 
7.   Žákyně starší                                    2006 - 2005               1000 m 
8.   Žáci starší                                         2006 - 2005               1500 m 
9.  Dorostenky mladší                 2004 - 2003            1500 m 
10. Dorostenci mladší                             2004 - 2003              2800 m 
11. Dorostenky starší                              2002 - 2001                2800 m 
12. Ženy                                                2000 a starší              2800 m 
13. Dorostenci starší                              2002 - 2001                   3600 m 
14. Muži veteráni                     13. 10. 1978 a starší            7200 m 
15. Muži hlavní závod                            2000 – 13. 10. 1978                    7200 m  

                      www.burin.cz 
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Vážení čtenáři, představujeme Vám nové optické připojení s technologií GPON, jediným po-
skytovatelem této technologie v Hodkovicích nad Mohelkou je společnost Metronet s.r.o., 
která pokrývá většinu bytových domů.

Pro získání bližších informací můžete navštívit naši pobočku na adrese Liberecká 417, Hod-
kovice nad Mohelkou v rámci provozní doby úterý 7:00 – 15:00, čtvrtek 12:00 – 18:00 hod. 
Využít můžete také zákaznickou podporu na telefonu 800 801 901, která je k dispozici 
každý den mezi 8:00 – 20:00. 

Budeme se těšit na setkání s Vámi.
Lucie Horsáková
vedoucí pobočky

Připojení přes optická vlákna je jedno z vůbec nejspolehlivějších a nejrychlejších způsobů připojení 
k internetu. Optické připojení je moderní technologií, která se od roku 2000 neustále rozvíjí, nicméně 
v posledních letech se díky svým vlastnostem, a především vysokým přenosovým rychlostem, vyšvihla 
na první příčku v žebříčku technologií, které Vám zajistí kvalitní přístup k internetu, jako i televizní 
vysílání a bezkonkurenčně nejrychlejší přenos dat po jednom velice tenkém vlákně, kterého si sotva 
všimnete.

O technologii GPON

GPON je širokopásmová multiservisní přístupová síť, kde je jeden kabel vybaven internetovými, telefon-
ními a televizními službami se zaručenou kvalitou služeb. 

Pasivní optické sítě (PON – Passive Optical Network) představují jeden z nejvýznamnějších směrů v na-
sazování optických přístupových sítí. Pasivní proto, že mezi ústřednou poskytovatele internetového 
připojení a koncovým zákazníkem není nutno používat žádné aktivně napájené síťové prvky.

Významnou výhodou oproti sítím aktivním je minimalizovaná poruchovost, díky pasivním prvkům 
jsou minimalizované výpadky elektrického proudu, vliv bouřek a špatného počasí. U sítí pasivních 
dochází jak k úspoře počtu tažených optických vláken (sdílení přenosové šířky jednoho vlákna více 
účastníky), tak vybavení potřebného pro fungování sítě (zjednodušení síťových prvků v ústředně po-
skytovatele).

GPON je skutečná revoluce v oblasti telekomunikací! Technologie se aktivně rozvíjí po celém světě a po-
čet účastníků roste rychlým tempem. V bytě je položen optický kabel, který zaručuje nejvyšší kvalitu 
služeb a stabilitu rychlosti.

Jak funguje GPON

Poskytování přístupu k internetu pomocí technologie GPON zahrnuje nahrazení zastaralých měděných 
kabelů pokročilejšími optickými vlákny, které mají výrazně vyšší šířku pásma. Signál na takovém kabe-
lu prochází světlem, nikoliv elektrickým pulsem. Světelný impuls prochází skleněným vláknem a po-
skytuje spolehlivější signál a vysokou rychlost při nízkých nákladech na energii.

Technologie GPON umožňuje pokládat optický kabel přímo do bytu účastníka, nikoli do celé budovy, 
což zaručuje konstantní rychlost přístupu k internetu a eliminuje poruchy způsobené přetížením 
sítě. Pro připojení k technologii GPON je předplatiteli poskytován bezplatný modem - - pro který jsou 
všechny služby připojeny vzdáleně a na jednom zařízení. Modem má vestavěnou Wi-Fi, která pokryje 
Vaši domácnost, a můžete pracovat bez kabelů z libovolného zařízení.

OPTICKÉ PŘIPOJENÍ BUDOUCNOSTI V HODKOVICÍCH NAD MOHELKOU
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Volejte zdarma na

800 801 901
obchod@metronet.cz

www.metronet.cz

„TELEVIZE 
I NA MOBILU“

PŘIPOJENÍ K INTERNETU + TELEVIZE:PŘIPOJENÍ K INTERNETU: 

390 Kč  100 Kč

490 Kč  100 Kč

690 Kč  100 Kč

790 Kč  100 Kč

Internet 50/50Mbps
150/150Mbps

Internet 100/100Mbps 
300/300Mbps

Internet 300/300Mbps 
900/900Mbps

Internet 1000/1000Mbps

Internet 50/50Mbps 
150/150Mbps
+ Kuki Menší 30 programů

500 Kč  300 Kč 600 Kč  300 Kč

650 Kč   500 Kč 750 Kč   500 Kč

Internet 100/100Mbps 
300/300Mbps
+ Kuki Menší 30 programů

Internet 50/50Mbps
150/150Mbps  
+ Kuki Větší 60 programů

Internet 100/100Mbps 
300/300Mbps
+ Kuki Větší 60 programů

a nyní třikrát vyšší 
rychlost zdarma!

Internet za 100 Kč
měsíčně na půl roku*

* Nabídka platí pro nové zákazníky, kteří realizují objednávku do 31. 12. 2018 při smluvním vztahu na 36 měsíců. Prvních 6 měsíců je účtována akční    
  měsíční platba a od 7. mého měsíce je účtována plná měsíční platba dle ceníku. Trojnásobná rychlost platí po celou dobu platnosti kontraktu  
   a poté je snížena na rychlost dle vybraného tarifu. Ke službě KUKI je třeba zakoupit set top box.

nebo výhodný balíček s televizí

ZÍSKEJ INTERNET  

za 100 Kč měsíčně

Jedině od nás po optickém 
vláknu až do bytu.

a navíc   třikrát  vyšší rychlost  
ZDARMA po dobu kontraktu.

Dívej se
48 hodin
zpětně!

Zastav si obraz!

Přeskoč reklamu!
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Mateřská škola, Hodkovice nad Mohelkou, Podlesí č. 560, okres Liberec, 
příspěvková organizace

PODĚKOVÁNÍ ZŘIZOVATELI MĚSTA HODKOVICE NAD MOHELKOU

PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY s termínem zahájení provozu v září 2019

Velice si vážíme pomoci zastupitelstva města a paní starostky Bc. Markéty Khauerové 
a paní místostarostky paní Mgr. Heleny Řezáčové za intenzivní a stálou spolupráci 
a pomoc i s řešením situace s naplněnou kapacitou dětí v mateřské škole.

Zastupitelstvo města rozhodlo o výstavbě nového pavilonu MŠ pro 20 dětí.

Školka bude pro 20 dětí, samostatně stojící v areálu zahrady, s kompletním vybave-
ním, s termínem zahájení provozu v novém školním roce 2019–2020.

Pro školní rok 2018-19 jsme byli schopni přijmout všechny tříleté děti, jak nám ukládá 
zákon.

Máme tři třídy po 28 dětech. Museli jsme jako každý rok žádat o výjimku z počtu dětí 
z 24 na 28. 

Pro rok 2019 až 2020 bude situace velmi složitá. Mělo by nám nastoupit okolo čtyřice-
ti dětí ze silného ročníku 2016. Školka bude schopna dle předběžných počtů přijmout 
okolo 27 dětí. Dostaneme se do komplikované situace při umísťování dětí. Jsme velice 
rádi, že zastupitelstvo města rozhodlo o výstavbě nového pavilonu. Díky přístavbě se 
nám rozvolní i počet dětí ve třídě. 

Máme výbornou spolupráci s paní starostkou Bc. Markétou Khauerovou a paní 
místostarostkou Mgr. Helenou Řezáčovou. Zajímají se o dění ve školce, její potřeby, 
a i díky nim jsme dostali finanční podporu na zřízení spousty věcí.

Ve školním roce 2017–18 se nakoupilo mnoho didaktických pomůcek, knížek pro děti, 
hraček, nové židličky a drobný nábytek, nové zázemí pro učitelky, tam, kde bylo potře-
ba, se vyměnily podlahové krytiny, v celé mateřské škole proběhla výměna úsporných 
led světel. Abychom ušetřili za teplo, nainstalovaly se nové hlavice a ventily k radiáto-
rům. Máme dostatečné množství materiálu pro pracovní a výtvarnou výchovu. 

Děkujeme za úpravu parkovacích míst před školkou.

Dovolte mi, abych Vám jménem všech zaměstnanců školy za vše srdečně poděkovala  
Mgr. Irena Ryplová a celý kolektiv MŠ
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Poděkování z MŠ
Rádi bychom poděkovali rodičům Polmovým za poskytnutí sponzorského 
daru naší škole, a to talířů pro všechny děti a personál.
Za výše uvedený sponzorský dar mnohokrát děkujeme.

Dále bychom chtěli poděkovat firmě Stavební materiál Hodkovice nad Mohelkou s.r.o. za 
darování a dovoz nového písku do pískovišť pro děti.

Mnohokrát děkujeme.

Vážíme si Vaší pomoci pro mateřskou školu ve formě sponzorských darů a děkujeme Vám 
za spolupráci.

Informace z MŠ Sluníčko
 y Společně jsme zvládli začátek nového školního roku 2018-2019. Přivítali jsme nové děti a napláno-
vali jsme společně akce, na které se všichni už moc těšíme.

 y V úterý 18. 9. proběhla veřejná akce se psem Sorbonem. Na této akci se děti dozvěděly spoustu no-
vých informací o tom, jak se správně chovat k pejskům, jak správně vychovat svého pejska, a mnoho 
dalších důležitých věcí. Na konci této akce si děti zahrály se psem Sorbonem fotbal. Akci jsme si 
všichni moc užili, děkujeme za návštěvu a těšíme se na další setkání.

 y V říjnu nám začne Školička sportu, na které si děti vyzkouší fotbal, florbal, basketbal, volejbal 
a mnoho dalších sportů.

MŠ Hodkovice nad Mohelkou

Těšit se na Vás bude celý kolektiv MŠ Sluníčko
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„Žít doma“

O čem byl tento projekt?
Projekt transformace pečovatelských služeb 

měl za cíl změnit pečovatelskou službu v její 
terénní i ambulantní formě tak, aby neposky-
tovala ty úkony péče, které může zajišťovat ko-
merční subjekt, ale aby poskytovala úkony péče 
pouze v těch případech, kdy je řešena nepřízni-
vá sociální situace klienta (to znamená, že daný 
úkon péče nelze zajistit jinak, mimo pečovatel-
skou službu, a klient jej potřebuje pravidelně 
a soustavně) a v takovém časovém rozsahu, 
aby byla pro všechny klienty daného území do-
stupná, a v neposlední řadě vybavit tyto služby 
takovými dovednostmi, které umožní pracov-
níkům těchto služeb starat se o lidi s vyšší po-
třebou podpory (to znamená více nemohoucí).

Co vám projekt dal?
Účast v projektu nám ukázala nový směr, 

kudy se naše pečovatelská služba může ubírat, 
přinesla nám změnu myšlení a nazírání na to, 
co děláme, proč a pro koho to děláme, celou 
řadu změn i dovedností, a konečně také obrov-
skou radost. Radost z toho, že díky všem těm 
změnám a nově naučeným dovednostem jsme 
jako služba schopni postarat se o občany města 
Hodkovice nad Mohelkou v jejich domácím pro-
středí skutečně do poslední chvíle jejich života, 
bez nutnosti přesunu do pobytového zařízení. 

Jak jste v rámci projektu obstáli?
Pečovatelská služba Hodkovice nad Mohel-

kou prošla projektem opravdu velmi úspěšně. 
Na sklonku roku 2017 vyhlásil Institut sociální 
práce Praha v rámci probíhajícího projektu „Vá-

„Žít doma“, to je motto a ústřední myšlenka projektu tranformace pečovatelských služeb, 
který v  období od listopadu 2016 do září 2018 realizoval Institut sociální práce Praha ve 
spolupráci mj. s  Libereckým krajem. V  rámci Libereckého kraje je registrováno celkem 40 
pečovatelských služeb, ale do projektu se jich zapojilo pouze 14. Pečovatelská služba Hod-
kovice nad Mohelkou byla mezi nimi. O celém projektu a o jeho obrovském úspěchu právě 
v Hodkovicích nad Mohelkou jsem si povídala s vedoucí pečovatelské služby, Mgr. Martinou 
Jakab Hendrychovou.

noční soutěž“ o nejlepší příběh. Služby zapojené 
do projektu popsaly svoji „cestu změny“ a In-
stitut vybral a ocenil tři nejúspěšnější služby. 
Hodkovice skončily na krásném druhém místě. 
V pondělí 10. září 2018 proběhla v Senátu ČR 
v Praze závěrečná konference k projektu a já 
jsem byla s paní starostkou pozvána nejen jako 
účastník této konference, ale zároveň jsme byly 
požádány o veřejné vystoupení a popsání naší 
„cesty změny“. Měly jsme v Senátu krásnou 
prezentaci, která byla velmi úspěšná. Byli jsme 
jako služba oceněni z různých stran za to, jak 
velké změny v kvalitě služby jsme dosáhli za 
pouhý rok a půl trvání projektu. 

O jakých změnách mluvíme? 
Do roku 2017 jsme fungovali jako tradiční 

pečovatelská služba, převážně jsme nakupova-
li, prali prádlo, uklízeli jsme a roznášeli jsme 
obědy. První změnou byla změna názvu služ-
by, starý název „Dům s pečovatelskou službou“ 
byl nahrazen názvem novým, od ledna 2017 
se představujeme jako „Pečovatelská služba 
Hodkovice nad Mohelkou. Zásadnější změny 
nastaly v únoru 2017, byla rozšířena provozní 
doba služby, fungujeme denně, včetně víkendů 
a svátků, od 6:30 do 20:00 hodin, a to i mimo 
budovu bývalého domu s pečovatelskou služ-
bou (dále jen DPS), na území celého města Hod-
kovice nad Mohelkou, takže vlastně došlo i ke 
sjednocení provozní doby služby v DPS a mimo 
DPS, což dříve nebylo. Mimo DPS byla dříve 
provozní doba značně omezena. Byly také per-
sonálně posíleny víkendové směny a směny ve 
státem uznané svátky, aby bylo možné zajistit 
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všechnu nasmlouvanou péči bez jejího omezo-
vání. Kde to bylo možné, tam jsme odbourali 
úklidy (velké úklidy sníženy o 100%, běžné 
úklidy sníženy o 70%) a pouhou donášku oběda 
bez další péče (snížení o 62%) a zajistili jsme je-
jich provádění komerčními firmami. Díky tomu 
jsme si uvolnili ruce a máme čas poskytovat 
opravdovou péči, péči u lůžka, péči o samotné 
klienty s větším omezením, kteří tuto péči sku-
tečně potřebují. Hodiny strávené třeba úklidem 
byly nahrazeny přímou péčí u lůžka, při prová-
dění osobní hygieny, při podávání jídla, při kou-
pání atd. Zkrátka jsme začali dělat méně věci, 
které může udělat komerční firma,a je to tak 
v pořádku, a začali jsme v mnohem větší míře 
dělat věci, které za nás komerční firma udělat 
nemůže, ale které pomohou klientovi k tomu, 
aby i přes svoji značnou nemohoucnost mohl 
zůstat doma, ve svém přirozeném prostředí, 
a nemusel se kvůli potřebě péče přesouvat do 
domova pro seniory.

Můžeme si uvést nějaká konkrétní čísla?
Ano, určitě. V roce 2015, před vstupem do 

projektu, jsme neměli v rámci poskytované 
péče ani jednoho ležícího uživatele. Když se na 
přelomu roku 2016 a 2017 zhoršil zdravotní 
stav jedné naší klientky a ona zůstala upoutána 
na lůžko, neuměli jsme ji bezpečným způsobem 
z jejího lůžka dostat. To znamená, že veškerá 
péče, vč. koupání, byla prováděna na lůžku. Ne-
uměli jsme to v tu dobu jinak. V rámci projektu 
jsme se to naučili. Dnes ji dokážeme bezpečně 
posadit, přesunout na vozík nebo na koupací 
židličku, vykoupat v našem hygienickém cent-

ru a dokonce byla po několika letech na vozíku 
venku. Příběh této klientky „obletěl svět“, byl 
použit v rámci prezentace v Senátu a velmi 
pěkně ukazuje naši cestu změny. V roce 2018 
máme v péči 5 ležících klientů (kteří se bez naší 
pomoci nedostanou z lůžka), které pravidelně 
přesouváme z lůžka, koupeme, podáváme jim 
u stolu jídlo, polohujeme je atd. A tito klienti zů-
stávají doma. V roce 2015 jsme např. poskytova-
li služby mj. 27 klientům, kterým nebyl vůbec 
přiznán příspěvek na péči a pouze 1 uživateli 
s nejvyšším příspěvkem na péči. V roce 2018 
ubylo klientů bez příspěvku na péči nebo s pří-
spěvkem v I. stupni a naopak se zvýšil počet kli-
entů ve stupni II. – IV. Měli jsme od ledna 2018 
v péči 8 uživatelů, kteří odpovídali nejvyššímu 
IV. stupni příspěvku na péči. Aktuálně jich je 5. 
A jsme schopni jim poskytnout kvalitní sociál-
ní službu a postarat se o jejich potřeby u nich 
„doma“. Kdo by o to nestál 

Co bylo na vaší cestě změny nejdůležitější?  
Co pomohlo k úspěchu?

Souznění týmu pečovatelek s vizí změny, 
jejich každodenní poctivá dřina a učení se no-
vým věcem. Odvaha posouvat hranice, hranice 
služby i jejich osobní hranice. A v neposled-
ní řadě podpora vedení města, paní starostky 
Markéty Khauerové, která po celou dobu pro-
jektu za námi stála, fandila nám, věřila nám 
a věřila, že to, co děláme, má smysl. Často jsem 
na setkáních v rámci projektu slýchávala stesky 
kolegů z jiných služeb a jiných krajů, jak musí 
přesvědčovat představitele města o smyslupl-
nosti těchto změn, o tom, proč je důležité mít 
kvalitní pečovatelskou službu apod. Já nemuse-
la. Nikdy. Všichni mi to záviděli. Podpořil nás 
i Liberecký kraj. Děkujeme.

Co říci na závěr?
Máme v Hodkovicích kvalitní a profesio-

nální PEČOVATELSKOU SLUŽBU, nemusíte se 
bát zestárnout.  Ne nadarmo máme na svých 
letácích záchranný kruh a motto „S  námi se 
nepotopíte“. 

Děkuji za rozhovor. 
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MĚSTSKÉ KINO V HODKOVICÍCH NAD MOHELKOU 

NENECHTE SI UJÍT

CHATA NA PRODEJ
Komedie/drama, Česká republika 
77 minut
V kinech od 26. 7. 2018

Rodiče prodávají starou chatu, pro kterou už nemají využití. Před předáním chaty novému 
majiteli se však matka (Ivana Chýlková) rozhodne uspořádat poslední pořádnou rodinnou 
slezinu. Zbytek příbuzenstva neprojevuje přílišné nadšení, tahle setkání bývají vždy dost 
náročná. Děda (Jan Kačer) už je duchem spíše nepřítomen, otec (David Vávra) tyto akce 
odmítá, syn (Jan Strejcovský) je věčně přiopilý a ironicky glosuje svět kolem sebe včetně 
rozpadajícího se vztahu s přítelkyní (Judit Bárdos). Babička (Jana Synková) je specialist-
kou na upřímné dotazy, které ostatní přivádějí přinejmenším do rozpaků. Nevyrovnaná 
dcera (Tereza Voříšková) na chatu přibere svého úspěšného německého přítele (Michael 
Pitthan), který se jediný na rodinný výlet těší, protože neví, do čeho jde. Naděje na idylic-
ký víkend na samotě u lesa rychle skončí, ale opravdové dobrodružství začne těsně nad 
ránem, když rodina zjistí, že se kamsi vytratil dědeček. Stopy vedou do lesa… (CinemArt)

Uvádíme v našem kině v pátek 12. 10. 2018 od 19.00, vstupné 80 Kč

BUFO ALVARIUS
Dokument, Česká republika 
84 minut

Radikální svědectví o nejsilnějším známém přírodním psychedeliku, tryptaminu 5-MeO-
-DMT a žábě Bufo Alvarius ze sonorské pouště. Film je koncipován jako strhující audio-vi-
zuální dobrodružství, které umocňují originální zážitkové animace inspirované touto mi-
mořádnou látkou. Fascinující výpovědi skupiny psychonautů, kteří se za zkušeností s Bufo 
Alvarius vydali na cestu do Jižní Ameriky, dokreslují osobní příběhy nestora transperso-
nální psychologie Stanislava Grofa a novodobého šamana Octavio Rettiga, který ceremo-
niální kontakt s uvedenou substancí zprostředkoval tisícům dobrovolníků z celého světa. 
Mnohým změnila život. Původní záměr tvůrců natočit dokumentární reportáž vygrado-
val do intenzivní filmové meditace o povaze vědomí a bytí. (filip.zaruba)

Uvádíme v našem kině v pátek 26. 10. 2018 od 19.00, vstupné 80 Kč



KINO – ŘÍJEN 2018 
HODKOVICE NAD MOHELKOU

Pátek 5. října v 19 hodin

AVENGERS: INFINITY WAR
Avengers a jejich superhrdinští spojenci musí riskovat úplně vše a pokusit se 
zachránit vesmír. Akční sci-fi USA ze studia Marvel. Doporučená přístupnost 
12 let. Délka 149 minut. Vstupné 80 Kč.

Pátek 12. října v 19 hodin

CHATA NA PRODEJ
Než se chata prodá, je potřeba na ní uspořádat rodinou slezinu. Pravé 
dobrodružství začne nad ránem, když se ztratí dědeček… Česká komedie. 
V kinech od 26. 7. 2018. Délka 77 minut. Vstupné 88 Kč.

Pátek 19. října v 18 hodin

PAT A MAT ZNOVU V AKCI
Pro Pata a Mata není nic problém, neboť pro kutily není žádná komplikace 
překážkou a  žádná výzva dostatečně velká. Český animovaný rodinný film. 
Délka 75 minut. Vstupné 50 Kč.

Pátek 26. října v 19 hodin

BUFO ALVARIUS
Svědectví o nejsilnějším známém přírodním psychedeliku, tryptaminu 5-MeO-
DMT a  žábě Bufo Alvarius. Původní záměr tvůrců natočit dokumentární 
reportáž vygradoval do intenzivní filmové meditace o povaze vědomí a bytí. 
Česká republika. Do 18 let nepřístupný. Délka 84 minut. Vstupné 80 Kč.

LETNÍ TÁBORY 
výstava fotografií v předsálí kina září – listopad 2018

AVENGERS: INFINITY WAR
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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

Já vím, jak hrouda za pluhem do brázdy se klopí
zkropena potem koně i potem oráče.
A vím, jak kosa do rukou se chopí
a zpívá v pažích sekáče,
když louku za sebe do řádku si skládá.

Já znám chuť vody studené,
co dívka v sukni červené
tam ze studánky v lese,
v kamenném džbánu nese
a do stínu mandele jej vkládá.

Znám vůni lip i barvu klasů
co v horkém létě zrají,
i ržání koní slyšel jsem,
když po ránu tě přivítají
ve stáji ještě tiché tmou.

I kouře ohňů z bramborových natí viděl jsem
a vím, jak v očích pálí
a mizí někde v dáli,
kde stračeny se pasou pod lesem.

To všechno znám a viděl jsem
a neměnil bych za celičký svět,
tu naši krásnou zem,
kde bory šumí po skalinách
a v sadě skví se jara květ.

„Já znám a vím“

Mirko Černý



27Kulturní kalendář 27

 

Zve všechny děti a rodiče na tradiční 

DRAKIÁDU 
6. ŘÍJNA 2018 OD 15 HODIN 

KDE: LETIŠTĚ HODKOVICE N.M. 

Děti se můžou těšit na malou odměnu. 

 
Těšíme se na vás  

Tým RK Motýlek a Aeroklub Hodkovice nad Mohelkou 

V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ BUDE AKCE ZRUŠENA.                             
INFO NA TEL. 737917529 

 

Zve všechny děti a rodiče na tradiční 

DRAKIÁDU 
6. ŘÍJNA 2018 OD 15 HODIN 

KDE: LETIŠTĚ HODKOVICE N.M. 

Děti se můžou těšit na malou odměnu. 

 
Těšíme se na vás  

Tým RK Motýlek a Aeroklub Hodkovice nad Mohelkou 

V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ BUDE AKCE ZRUŠENA.                             
INFO NA TEL. 737917529 

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 6. října a 11. listopadu 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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www.drubezcervenyhradek.cz

 

Zve všechny děti a rodiče na tradiční

Děti se můžou těšit na malou odměnu.

Těšíme se na vás 
Tým RK Motýlek a Aeroklub Hodkovice nad Mohelkou

V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ BUDE AKCE ZRUŠENA.                             
INFO NA TEL. 737917529

6. ŘÍJNA 2018 OD 15 HODIN

KDE: LETIŠTĚ HODKOVICE N. M.
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PRAVIDELNÝ PROGRAM
Pondělí:
08:00 – 12:00 volná herna
16:00 – 16:45 Angličtina pro předškoláky
17:00 – 18:00 PILATES s hlídáním dětí, rezervace na 
  http://www.supersaas.cz/schedule/Pilates-Hodkovice

Úterý:
08:00 – 12:00 volná herna
16:00 – 16:45 Hravé zpívánky pro malé skřivánky
17:00 – 18:30 VÝTVARNÁ DÍLNA

Středa:
08:00 – 12:00 volná herna
09:30 – 10:30  POHYBOVÁ ŠKOLIČKA (pro chodící děti cca 1,5 roku)
18:00 – 20:00 JÓGA V DENNÍM ŽIVOTĚ

Čtvrtek:
08:00 – 12:00 volná herna
15:30 – 17:00 OTAKÁREK (pro děti od 4 do 6 let)
16:30 – 17:30 PILATES s hlídáním dětí, 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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Kamila Poršová

Kamčo, jak dlouho se věnuješ roztleskávání?
My používáme spíš cheerleaders, protože nejsme 
klasické roztleskávačky, jaké jsou třeba na hoke-
ji. Takže cheerleaders se věnuji už 6 let, z toho 
4 roky soutěžně. 

V jaké jsi aktuálně kategorii a za koho vlastně 
soutěžíš?
Jsem v kategorii Youth - A styl Dragons Flames, 
Youth je kategorie 9-13 let.

Člověk si tuhle disciplínu představuje jako jen 
poskakování, ale určitě to je i pěkná dřina?
Je to sport jako každý jiný, člověk musí mít dob-
rou fyzičku a pravidelně chodit na tréninky. Ty 
my máme dvakrát týdně a mimořádné tréninky 
jsou i před závodem. Jednou ročně se účastníme 
i soustředění – Akademie.

Po menší odmlce se vracíme k  našim rozhovorům a  začneme hned jednou TOP slečnou – 
Kamilou Poršovou. Kamča je jedenáctiletá roztleskávačka respektive cheerleaders.

Kde trénujete?
Chodíme do tělocvičny ve Škole U školy v Liberci, 
nebo do tělocvičny Gymnázia Jeronýmova, tam 
nám to vyhovuje, protože potřebujeme vysoké 
stropy.

Chodíte i  na tréninky v  těch krásných kostý-
mech? Kolik jich vlastně máš?
Na klasický trénink stačí sportovní oblečení, 
kostým je jen na závody a vystačím si s jedním 
na celou sezonu.

Dostáváme se k soutěžím, jaké jsou kategorie?
Soutěžíme ve dvou skupinách „Group“ a „Týmov-
ka“. Já se účastním obou závodů. U týmovky je 
nás 24 závodnic, group je jen pro 4 závodnice.

Pokračování na následující straně

Zveme vás přátelé Hodkovic, a okolí na přednášku na téma:

Jak posílit imunitu dospělých, ale i dětí!
Kde:  Rodinný klub Motýlek
 Sokolská 412, Hodkovice nad Mohelkou
Kdy:  11. 10. 2018 (čtvrtek)
Čas:  17.30

Pro koho je přenáška určená?
1. pokud máte často nemocné děti
2. pokud jste Vy často nemocní
3. pokud Vy či Vaše děti děláte nějaký sport a chcete jim dopřát to nejlepší z hlediska vitamínů
4. pokud dáváte přednost bylinkám před chemií
5. pokud chcete být vitální a stále v kondici
Těšíme se na Vás: Ing. Jana Teršlová a Anna Mikézová
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To mi musíš trochu vysvětlit, co si mám pod těmi 
kategoriemi představit?
Ze začátku roku máme lehčí sestavu a postupně 
přidáváme náročnější prvky. Součástí vystoupe-
ní jsou přemety, fliky, akrobatické prvky a stu-
nty. To jsou konkrétní postoje. Já jsem TOP. To 
znamená, že jsem ta úplně nahoře. Naši skupin-
ku tvoří tzv. base/basové, kteří mě drží, a ještě 
je tam "zadní", která mě jistí (drží mě za kotník 
nebo stehno). 

Počkej, takže ty jsi ta, kterou vyhazují? Nebojíš 
se?
Ze začátku jsem se bála, ale mám dobrý tým 
a holkám věřím, už jsme sehrané a já jsem za ty 
roky zvyklá, že mě vyhazují. Dolů buď seskočím 
v přemetu a ony mě chytí nebo mě snesou.

A jak vypadá vystoupení v kategorii Group?
To je minutová sestava bez akrobacie a jsme pou-
ze čtyřčlenná skupinka.

Nikde se ale nezmiňuješ o  třásních, používáte 
je vůbec?
Třásně samozřejmě mám, ale ty používáme jen 
při týmovce na úvodní pokřik. Jinak s nimi ne-
vystupujeme.

Kterou z kategorií máš radši?
Raději mám týmovku, je při ní větší podpora 
skupiny, víc si to užívám.

Jaké máte úspěchy a budeš se cheerleaders vě-
novat i do budoucna?
Úspěchy samozřejmě máme. Účastníme se asi 
pěti soutěží v sezóně a většinou se umisťujeme 
na třetích místech, doma mám celkem 12 medai-
lí a 3 z nich jsou dokonce zlaté. Poslední zlatou 
máme ze sezony 2017/2018 ze Spirit Cheer Cupu 
v Plzni, z mistrovství ČR v Praze jsme si přivez-
li stříbro. Baví mě to pořád, někdy vystupujeme 
jen jako exhibiční představení a určitě bych se 
chtěla cheerleaders věnovat i dál do budoucna.

Připravuješ se nějak i mimo tréninky, nebo máš 
nějaké omezení v jídle?
V jídle se nehlídám vůbec! Mimo tréninky cho-
dím s kamarády do GYM Liberec, kde se můžu 
protáhnout a potrénovat sama, ale pod dohle-
dem. Jinak žádnou speciální přípravu nemám.

Jsi před závody nervózní?
To jsem, nejvíc sama za sebe, abych neuděla-
la chybu. Už se mi to jednou stalo a pak mě to 
hrozně mrzelo, že kvůli mně jsme dostaly sráž-
ky. Sestava musí být perfektní!

Jakou máte partu?
Letos máme poprvé jednoho kluka, ale jinak 
jsme samé holky. Parta jsme vážně dobrá, už 
jsme hezky sehraní.

Co tě čeká teď v nejbližší době?
Koncem října mě čeká konkurz do národního 
týmu CN/CT. Vybírají zájemce z týmů z celé ČR, 
jedná se o prestižní možnost! Vyvrcholením je 
účast národního týmu na mistrovství světa na 
Floridě.

Tak to je opravdu úžasný cíl! Já se teď ale chci 
zeptat i na tvého druhého koníčka – malování.
Malování mě bavilo vždycky, víc jsem se mu za-
čala věnovat asi tak ve druhé třídě.

Co maluješ nejraději?
Ráda maluji z hlavy, předlohu ani nepotřebuji. 
Když dostanu nápad, musím to hned nakreslit. 
Teď nejraději maluji „anime“. Zvířata mi moc 
nejdou, tak to moc nemaluji. Umím ale i hrů-
zostrašné až hororové výjevy. Jen potřebuji, aby 
moje obrázky byly perfektní.

Čím maluješ?
Používám hlavně fixy, pastelky a pastely. Zvlád-
nu ale i malbu akrylovými barvami.

Pověz mi, co máš raději? Cheerleaders nebo 
kreslení?
To se těžko rozhoduje! Asi obojí! Je to takové 
vyvážené. U cheerleaders jsem v kolektivu, a je 
to adrenalin, malování je pohoda a odpočinek. 
Doplňuje se to.

Kamilka je pohodová a možná i nenápadná slečna. 
Nenechte se však mýlit, v kostýmu se mění v drači-
ci, která se umí bleskově vyšvihnout na svou pozici 
TOPky v sestavě. Skrývá ale i druhou stránku plnou 
přesných čar, jasné představy a  krásných obrazů. 
Držme jí společně palce při výběru do národního 
týmu!
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AKTUÁLNÍ

PROGRAM AKCÍ

WWW.SPORTPARKLIBEREC.CZ

Vstupenky v síti ticketpro
Volejte zdarma 800 800 007

Centrální parkoviště u Home Credit Areny hostí každou druhou 
a čtvrtou sobotu v měsíci oblíbené bleší trhy.

V zemi zdejší muzikál nejkrásnější. Pohádkový příběh na ledě
s kouzelnou atmosférou a živou hudbou, kde se představí
Tomáš Verner a Ivana Buzková.

Během koncertu se mimo jiné představí Hana Zagorová, 
No Name, divadlo Semafor v čele s Jiřím Suchým a Jitkou Molav-
covou a liberecký Big‘O‘Band.

Home Credit Arena opět hostí největší veletrh vzdělávání
a pracovních příležitostí v Libereckém kraji. Vstup zdarma pro 
všechny návštěvníky.

Nejúspěšnější český muzikál DĚTI RÁJE vyráží znovu na turné! 
Legendární představení megahitů jako jsou „Decibely lásky“,
„Pár přátel“, „Poupata“, „Céčka“, „Nonstop“ opět v Liberci. 

LIBERECKÉ VŠEHO TRHY

SNĚHURKA NA LEDĚ

KONCERT KE 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ
ČESKOSLOVENSKA

EDUCA MYJOB 2018 LIBEREC

DĚTI RÁJE

11. - 13. 10.

17. 11.
17.00

24. 10.
19.00

13. a 27. 10.
6.00 - 11.00

7. 11. 
19.00

Pl
ac

en
á 
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ze
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e



FESTIVAL PTACTVA
nedě le 7.10.2018
Albrechtice u Frýdlantu - sraz 8:30 na parkovišti u kapličky, 
                                                          předpokládaný konec ve 12 hodin  

vycházka po hřebeni 
pozorování migrace ptáků  
povídání o ptácích a jejich
ž ivotě  v zemědě lské krajině
ukázka odchytu a
kroužkování ptáků

kontaktní osoby: Jitka Feřtová - j itka.fertova@nature.cz, 725 076 685 
                                           Martin Pudil  - martin.pudil@muzeumlb.cz, 734 755 791

akce zdarma

zdroj: cz.pinterest.com


