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Fotografie z tajného výletu RK Motýlek – Rozhledna v korunách stromů
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Jubilanti v listopadu 2018

Úvodní slovo redakční rady

Alena Rohlová

Josef Novák

Vítězslav Jágr

Vážení čtenáři,
rok se nám pomalu chýlí ke konci, o to větší by měla být naše chuť pořádně si ho užít. K tomu 
bude i v listopadu mnoho příležitostí, v kině kromě pravidelného promítání uvidíme i divadelní 
představení "Ostrov panenek", čeká nás pečení perníčků v RK Motýlek a jejich následné zdobení 
v prostorách pečovatelské služby. Dočtete se samozřejmě i o aktuálním dění ve městě a ohléd-
neme si za říjnovými akcemi. Chybět nesmí ani pravidelný rozhovor!

Hezké listopadové čtení přeje za kolektiv redakční rady
Naďa Burianová

Přivítány budou tyto děti:
Gabriela Čechová, Jan Vávra, Elena Čihulová,  
Viktorie Futó, Jan Hůla, Vít Bořil

V pátek 23. 11. 2018 od 10.00 hodin se 
uskuteční na radnici Městského úřadu 
v Hodkovicích nad Mohelkou slavnostní 
vítání občánků našeho města.

Slavnostní vítání občánků

„Zrodil se člověk :
hebounký aksamit, medový květ.

Zrodil se člověk.
A objevuje pozemský náš svět.“ 

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

Květoslava Kněbortová

Marie Böhmová

Miroslav Lank
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Informace ze 17. zasedání rady města 26. 9. 2018
-  Rada města projednala žádost o zbudování zpevněné cesty k pozemkům p.č. 310, 307 a 114, vše 

v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou, kterou předložili B., bytem Hodkovice nad Mohelkou, B. bytem 
Hodkovice nad Mohelkou a D., bytem Liberec 13. Stanovisko rady města je shodné s již přijatým 
usnesením rady města č. 145/18 ze dne 18. července 2018.

-  Rada města schválila žádost ředitelky Základní školy Hodkovice nad Mohelkou paní Mgr. Dany 
Kolomazníkové o udělení výjimky z počtu žáků ve čtvrtém a šestém ročníku ZŠ TGM Hodkovice 
nad Mohelkou pro školní rok 2018/2019 na základě § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o před-
školním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů.

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

-  Rada města projednala žádost o povolení uzavření Mateřské školy v Hodkovicích nad Mohelkou. 
Rada města schválila uzavření mateřské školy dne 27. prosince 2018, 28. prosince 2018, 31. pro-
since 2018 s tím, že rodiče budou na tuto skutečnost řádně upozorněni. Rada města neschválila 
uzavření mateřské školy dne 2. ledna 2018.

-  Rada města vzala na vědomí informaci o stavu dluhů za užívání městských bytů ke dni 31. 8. 2018. 
Dluhy činí 105.329,00 Kč.     

-  Rada města schválila pořízení a montáž nového elektronického hodinového stroje dle nabídky 
předložené panem Ivanem Šmerdou, Radoňovice ev. č. 5, Hodkovice nad Mohelkou, IČ: 86809687 
ve variantě č. 2 za cenu 72.000,-Kč včetně DPH.

-  Rada města schválila zřízení nového rozvodu vytápění pro nebytový prostor v domě v ul. Pražská 
čp. 202 v Hodkovicích nad Mohelkou za cenu 138.089,-Kč včetně DPH. Cena zahrnuje projektovou 
přípravu, vložkování starého komínu, revize, rozvody, radiátory a kotel. 

Informace z 18. zasedání rady města 10. 10. 2018
-  Rada města vzala na vědomí „Protokol o jednání hodnotící komise sepsaný v rámci zjednodušeného 

podlimitního řízení pro veřejnou zakázku „Cyklostezka podél silnice 278, část B) Vlčetín (obec Bílá) – 
Hodkovice nad Mohelkou“ ze dne 2. 10. 2018.

-  Rada města schválila Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele pro veřejnou zakázku Projekční 
a inženýrské činnosti pro stavební akci: „Cyklostezka podél silnice 278, část B) Vlčetín (obec Bílá) – 
Hodkovice nad Mohelkou“ s celkovou nabídkovou cenou: 2.464.165,00 Kč včetně DPH, kterou podalo 
sdružení firem Elgis s.r.o., Projekce dopravních staveb – Ing. Jiří Šklíba s.r.o., IKDS s.r.o. 

-  Rada města souhlasí s cenovou nabídkou na projektovou dokumentaci pro stavební povolení a pro pro-
vedení a zadání stavby „Dům s pečovatelskou službou Podlesí č.p. 653, Hodkovice nad Mohelkou – opra-
va střechy a zateplení“, kterou předložil Ing. Václav Pavlík, projektová činnost ve výstavbě, Sněhurčina 
712/77, 460 15 Liberec - Liberec XV-Starý Harcov, IČ: 13340301 za celkovou cenu 208.500,-Kč bez DPH.

-  Rada města vzala na vědomí žádost o koupi části pozemku města p.č. 1079 (ostatní plocha) o výměře 
cca 90 m2 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou, kterou podali pan K, bytem Praha, paní K., bytem Praha, 
pan S., bytem Praha a paní S., bytem Praha.  Rada města s prodejem části pozemku města nesouhlasí 
a předává věc k rozhodnutí do zastupitelstva města.

-  Rada města vzala na vědomí Zprávu o dílčím přezkoumání hospodaření Města Hodkovice nad Mohel-
kou, provedenou kontrolory Krajského úřadu Libereckého kraje. Přezkoumané období je od 1. 1. 2018 
do 30. 6. 2018. Rada města předává zprávu k projednání do zastupitelstva města.

Městský úřad informuje
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-  Rada města souhlasí s žádostí o povolení pronajmout byt nad restaurací Na Koupališti paní M, panu V. 
a panu P. Žádost předložila paní Šárka Kadavá, Poštovská 261, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, 
IČ 71688871. Pronájmem je na dobu určitou od 1. 11. 2018 do 31. 10. 2019.

-  Rada města souhlasí návrhem Smlouvy OLP/5093/2018 o spolupráci při zajištění dopravní obslužnos-
ti Libereckého kraje, týkající se období od 1.01.2019 do 31. 12. 2019, kterou předložil Liberecký kraj, 
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, IČ: 70891508. Město se zavazuje zaplatit na zajištění dopravní obsluž-
nosti nadstandardním rozsahem spojení částku ve výši 30.000,-Kč za kalendářní rok.

-  Rada města souhlasí se Smlouvou o dílo mezi městem a zhotovitelem Martinem Svitáčkem, Nad les-
ním divadlem 1114/16, 142 00, Praha 4 – Braník, IČ: 3145042. Předmětem je oprava 5 ks uličních 
vpustí v lokalitě sídliště Podlesí. 

-  Rada města souhlasí s návrhem Smlouvy o spolupráci a změnu dodavatele koordinace a přípravy zá-
měru Cyklostezka Karoliny Světlé v Podještědí. Novým dodavatelem bude zapsaný spolek Cyklostezka 
Karoliny Světlé v Podještědí (zkráceně Cyklostezka KSP), destinační společnost, zapsaný spolek Bílá 
Vlčetín, destinační společnost, z.s., Generála Svobody 83/47, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec.

-  Rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 35.172,-Kč na pořízení florbalových 
mantinelů. Žádost podala TJ SOKOL Hodkovice nad Mohelkou. 

-  Rada města projednala žádost ředitelky Základní školy Hodkovice nad Mohelkou o zvýšení kapacity 
školní družiny z 80 na 85 žáků z důvodu požadavku zákonných zástupců. 

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

Zapsala Markéta Khauerová – starostka města

Vyjádření k povolební situaci

Kandidátní listina Hlasy Přepočtené % 
platných hlasů

Počet  
mandátůčíslo název abs. v %

1 Unie pro sport a zdraví 1 148 6,59 6,59 1
2 ANO 2011 2 630 15,11 15,10 2
3 BUDOUCNOST PRO HODKOVICE 9 033 51,88 51,88 8
4 SNK Evropští demokraté 4 599 26,42 26,41 4

V tuto chvíli jsem Vás již chtěla informovat o přípravě ustavujícího zasedání a dalších jedná-
ních zastupitelstva města. Nicméně v pondělí 15. 10.  2018 podal pan Antonín Samek ke Krajskému 
soudu v Ústí nad Labem, pobočka Liberec návrh na neplatnost hlasování, celý proces přípravy je 
nyní pozastaven a nezbývá tedy než počkat na rozhodnutí soudu. Lhůta pro rozhodnutí soudu je 
20 dnů od podání návrhu. O termínu ustavujícího zasedání budete informováni prostřednictvím 
webových stránek a vývěsek města.

Děkuji Vám za vyslovenou důvěru a věřím, že zvolení zastupitelé Vaši důvěru nezklamou.
Markéta Khauerová, starostka města

Vážení spoluobčané, v  souvislosti s  komunálními volbami mi dovolte, abych Vám jménem 
všech kandidujících subjektů poděkovala za Vaši aktivní účast. Jsem velmi ráda, že volební 
účast převýšila celorepublikový průměr a v porovnání s volbami v roce 2014 stoupla v Hodko-
vicích nad Mohelkou o více jak 5 %, na letošních 55,49 %. Přináším pouze krátkou rekapitulaci 
výsledků a rozdělení zastupitelských mandátů.
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Český rozhlas Liberec slaví teprve druhé narozeniny, 
a přestože patří mezi naše nejmladší stanice, okamžitě 
si získal široký okruh posluchačů. Se svými posluchači 
totiž bezprostředně žije. Poskytuje kompletní zpravodajský 
servis, reportéři informují z místa o tom nejzajímavějším, 
co se v kraji děje. Živě vysíláme i z nejzapadlejších vísek. 
A pokud chystáte i u vás zajímavou akci, o které byste chtěli 
informovat, není nic jednoduššího, než nám dát vědět. 
Odvysílat ji můžeme už během několika minut.  Humor, rady, 
návštěvy zajímavých hostů…i to je obsah našeho vysílání. 
A pohodová hudba. Spolupracují s námi i známé osobnosti. 
Cestujeme s Marcelou Augustovou, postřehy ze života vtipně 
komentuje Ruda Pivrnec Petra Urbana, se kterým chystáme 
i nový hodinový pořad z jeho kreslířského ateliéru. Určitě 
si najdete i svého oblíbeného moderátora či moderátorku, 
se kterými se můžete také osobně setkat na řadě akcí, jež 
pravidelně připravujeme. Nebudu vás přesvědčovat, abyste 
nás poslouchali, jen si nás nalaďte a pak se rozhodněte, jestli 
u nás zůstanete. Jsem osobně přesvědčen, že ano.

Pavel Kudrna, vedoucí programu ČRo Liberec a moderátor

RÁDIO VAŠEHO KRAJE
liberec.rozhlas.cz
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Vážení spoluobčané, chtěl bych Vám touto cestou poděkovat za podporu v komunálních 
volbách, a to jak mojí osoby, tak i celého hnutí „Budoucnost pro Hodkovice“.

Věřte mi, že si dosaženého výsledku velice vážím a je pro mne i velkou výzvou Vás nezklamat. 
Do voleb jsem vstupoval s jediným cílem – podpořit náš volební program a stát se zastupite-
lem města, což se mi díky Vašim hlasům podařilo. Počet obdržených hlasů mi dává příleži-
tost ucházet se o zvolení do rady města. S jinými ambicemi, a to ani personálními, jsem do 
voleb nevstupoval. Podaří-li se mi stát se členem rady města, myslím, že budu moci postupně 
naplňovat náš volební program a i Vaše oprávněné požadavky na další vylepšování života  
v našem městě. 

 Na spolupráci se těší a s úctou Vás všechny zdraví Jaroslav Fiala.

Ještě k volbám…

 

Město Hodkovice nad Mohelkou 
nám. T. G. Masaryka 1, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou 

 
 

Město Hodkovice nad Mohelkou Vás srdečně zve na akci 

VÝSADBA STROMŮ 
pro přivítané občánky Města Hodkovice nad Mohelkou                              

(27. 10. 2017, 19. 01. 2018, 20. 04. 2018, 22. 06. 2018) 
Sejdeme se v sobotu 10. 11. 2018  v 15:00 u samoobsluhy na sídlišti Podlesí 

Těším se na setkání s Vámi a s Vašimi dětmi 

Markéta Khauerová – starostka města 

 

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.

 

Město Hodkovice nad Mohelkou 
nám. T. G. Masaryka 1, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou 

 
 

Město Hodkovice nad Mohelkou Vás srdečně zve na akci 

VÝSADBA STROMŮ 
pro přivítané občánky Města Hodkovice nad Mohelkou                              

(27. 10. 2017, 19. 01. 2018, 20. 04. 2018, 22. 06. 2018) 
Sejdeme se v sobotu 10. 11. 2018  v 15:00 u samoobsluhy na sídlišti Podlesí 

Těším se na setkání s Vámi a s Vašimi dětmi 

Markéta Khauerová – starostka města 

 



8 Kulturní kalendář

Rendez-vous: Ostrov panenek
Sobota 10. 11. 2018 v 18:00 hodin.

Městské kino Hodkovice nad Mohelkou
Hororový příběh zasazený na jeden z ostrovů u mexického hlavního města vypráví o muži 
jménem Julian, který jednoho dne přijde za velkého požáru úplně o všechno. O veškerý 
majetek, o ženu. Ale také o svoji dcerku Emu. Nedlouho po požáru sbalí všechny své věci 
a kupuje na vzdáleném ostrově starý dům a pole. Chce začít nový život, a tím začíná 
příběh samotný. Ostrov je však plný hašteřivých žen, které rozhodně nemají v úmyslu 
nechat tajemného cizince jen tak bez povšimnutí. Vidina na nový, lepší život se postupně 
začíná rozplývat. Julian totiž nepřijel na ostrov sám, jak si původně myslel. Snad ve spě-
chu, s jakým opouštěl pevninu, se do jeho kufru dostala panenka. Všetečné dotazy žen, 
jejich vlezlá pozvání na čaj, Julianova odtažitost a panenka nechtěně začínají odtajňovat 
události, na které by Julian nejraději zapomněl…

Námět: Vojtěch Franců, režie: Soubor a Lucie Kunstová.

Hrají: Eliška Chytková, Vojtěch Franců, Nicol Laurinová, Veronika Rubášová, Nikola 
Domácí, Terezie Zahrádková, Anna Hodíková.

Vstupné dobrovolné.

Pozvánka do divadla

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
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Městské kulturní středisko v Hodkovicích nad Mohelkou pořádá 

v pátek 23. listopadu 2018 
zájezd do Branického divadla  

na komedii Marca Camolettiho v režii Jana Noska Nováka 

V divácky velice úspěšné situační komedii s kolotočem nečekaných záměn 
a absurdních situací se představí Uršula Kluková, Patricie Solaříková, Andrea 
Bulišová, Karolína Hlaváčková, Pavel Dytrt, Vladimír Senič, Ondřej Lechnýř 
a Václav Čížkovský.

Autobus bude odjíždět z náměstí v Hodkovicích nad Mohelkou v 16.30. 
Prodej vstupenek bude zahájen v  Městské knihovně v  Hodkovicích  
nad Mohelkou v pondělí 5. listopadu 2018.

Pozvánka do divadla

Na správné adrese aneb holky z inzerátu. 

Zveme vás na tradiční adventní setkání  

na náměstí T. G. Masaryka dne 1. 12. 2018. 

Od 14 hodin nás čeká bohatý kulturní program, 

vystoupení sboru pod vedením  

paní Jitky Škodové a v 17 hodin slavnostně 

rozsvítíme vánoční strom za doprovodu koled. 

V neděli 2. 12. 2018 se koná od 18 hodin  

v kostele sv. Prokopa první adventní koncert 

souboru Gospel choir, všichni jste srdečně zváni.
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Snížená viditelnost není jen v noci. Je to situ-
ace, kdy účastníci silničního provozu dostatečně 
zřetelně nerozeznají jiná vozidla, osoby, zvířata 
nebo předměty na pozemní komunikaci, napří-
klad od soumraku do svítání, za mlhy, sněžení, 
hustého deště nebo v tunelu. 

„Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené vi-
ditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, 
které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen 
mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umís-
těné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky 
provozu na pozemních komunikacích“. Tato povin-
nost vyplývá z § 53, odst. 9 zákona č. 361/2000 
Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zá-
kon o silničním provozu).

Vidět a být viděn. Na to by měli myslet všich-
ni chodci. Řada z nich se totiž domnívá, že když 
oni auto vidí, vidí i řidič je. To je ale velký, a často 
bohužel tragický omyl.

Viditelnost chodce
Důležitá je především spodní část těla, tj. 

barva kalhot a bot a např. kočárku, který tlačíme 
před sebou, a je tak vidět první. Reflexní mate-
riály je nejlepší umístit na nejvíce se pohybující 
část – upoutá tak větší pozornost.

Viditelnost cyklisty
Jízdní kolo musí mít vždy odrazku přední, 

zadní, boční a na pedálech. Za snížené viditel-
nosti ještě navíc přední a zadní osvětlení. Ideál-
ním doplňkem povinné výbavy je reflexní prou-
žek na kotníku.

Rady pro zvýšení viditelnosti
 y Noste pestré oblečení!
 y  Používejte reflexní a fluorescenční materiály 
a  kombinujte je, abyste byli dobře vidět za 
světla i tmy!

 y  Reflexní prvky umístěte nejlépe na zápěstí 
ruky, blízko ke kolenům a do úrovně pasu 
vždy směrem do komunikace (cyklisté také 
na přilbu a kolo)!

Od podzimu do jara ztěžují řidičům i  chodcům pohyb na silnici zhoršené klimatické podmínky. 
Déšť, mlha, popadané listí, náledí či sníh jsou příčinou celé řady dopravních nehod. Avšak nejen 
zhoršené klimatické podmínky a snížená viditelnost, ale také nevyhovující oblečení bývá přímým 
důsledkem tragických dopravních nehod, střetu s chodci a cyklisty.

Policie informuje

 y  Dětem pořiďte oblečení, školní brašny a do-
plňky opatřené reflexními a  fluorescenční-
mi bezpečnostními prvky!

 y  Reflexním prvkem opatřete i kočárek – pro-
tože s ním vjíždíte na komunikaci dříve, než 
na ni vstoupíte vy!

 y  Nezapomeňte na zadní část těla. Při chůzi 
s  baterkou, svítilnou nebo použitím světla 
v mobilním telefonu jste vidět jen zepředu!

Reflexní a fluorescenční předměty nejsou 
drahé. Různé přívěsky, nášivky, samolepky, pás-
ky apod. pořídíte v galanteriích nebo v obcho-
dech s jízdními koly za rozumné ceny. I Policie 
ČR se dlouhodobě zaměřuje na osvětu chodců 
a jejich zviditelňování v rámci silničního provo-
zu. Od podzimu 2015 do současnosti vydali poli-
cisté v rámci přímého výkonu služby neoznače-
ným chodcům téměř 100 tisíc reflexních pásků 
a v této aktivitě budou pokračovat i nadále.

Právě naše viditelnost zásadně ovlivňuje to, 
zda se nám řidič vyhne, nebo nás srazí. BUĎTE 
VIDĚT!

por. Mgr. Lenka Dvořáková
Koordinátor prevence kriminality

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
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ZiPS nebo-li Zimní pohádková sezóna 2018/2019
začíná 2. prosince 2018 v 15,00 a potom každou neděli vždy v 15.00 budou 

pohádky pro malé i velké v Klubovně MONROE,  
v prvním patře Kulturního domu v Hodkovicích nad Mohelkou.

Další neděli 9. prosince opět v 15.00 zahraje 
Hodkovické amatérské divadlo „O DĚDEČKOVI 
A BABIČCE“ a v neděli 16. prosince opět HAD 
uvede další oblíbenou pohádku „O  KOČIČCE 
A PEJSKOVI“.

… a  potom budou Vánoce. Ty si užijeme 
a po Novém roce bude v roce 2019 ZiPS pokra-
čovat a budou další krásné pohádky. 

Hned první neděli 6. ledna 2019 přije-
dou z Turnova Čmukaři a zahrají celé uplete-
né „PLETENÉ POHÁDKY“. V neděli 13. ledna 
uvidíme pohádku „ČERVENÁ KARKULKA“, 
kterou zahraje Divadlo na Židli z Turnova 
s veselou Karkulkou a popleteným vlkem. 
Další neděli 20. ledna uvítáme lidového lout-
káře Jiřího Polehňu z Hradce Králové. Zahraje 
nám dvě známé české pohádky „CHALOUPKA 
K  NAKOUSNUTÍ“ a „O  HUBATÉ KÁČE“. Po-
hádky hraje pan Polehňa řezbovanými mario-
netami v maličkatém rodinném loutkovém di-
vadle. Představení by mělo ukázat, jak se dříve 
doma hrávalo dětem divadlo, a trvá cca 40 min. 
Je určeno dětem od tří let. V neděli 27. ledna 
zazpívá a zahraje Dagmar Čemusová z Českého 
Dubu „JÁ JSEM MUZIKANT“ a věřím, že si za-
zpíváme s ní. 

První neděli v únoru 3. února bude 
„KRABIČKOVÁ POHÁDKA“, kterou zahraje 
Jitka Schönová z Prahy, a po představení bude 
dílnička s krabičkami. V neděli 10. února přije-
de ze ZUŠ Turnov divadlo U kafíčka a zahraje  

ZiPS zahájí amatérské loutkové divadlo „KAŠPÁREK SOKOLA PRAŽSKÉHO“. Zahraje dvě 
pohádky. Pohádka „ZACHRÁNĚNÁ NADÍLKA“ je o  tom, jak čerti chtějí Mikuláši pokazit 
nadělování dárků hodným dětem. Kašpárek a koza nadílku zachrání. Ve druhé pohádce „KAM SE 
PODĚLA VÁNOČNÍ HVĚZDA“ tančí sněhové vločky, dovádějí mrazíci. Jedna Hvězdička je zvědavá 
a  neopatrná a  spadne z  nebe do studánky. Holomráz začne mrazit, zamrzne studánka a  v  ní 
i vánoční hvězdička. Rozmrazit studánku pomáhají děti Bětka, Vašík a všechny loutky. Nakonec se  
záchrana podaří.

„O BABIČCE A KRÁLÍKOVI“. Uvidíte, co dove-
de rozpustilý králík, že na něj ani tři babičky 
nestačí. 17. února bude vyprávění o tom „JAK 
SE VYCHOVÁVAJÍ MEDVĚDI“, vyprávět přijede 
Lenka Hřibová ze Semil a další neděli 24. úno-
ra zahraje „PRUHOVANÉ POHÁDKY“ pro vel-
ké i malé námořníky. Po těchto představeních 
bude vždy malá dílnička. Před jarem se může-
me těšit na neděli 3. března a hlavně na Diva-
dlo na kliku z Liberce, které přiveze představení 
„JARNÍ POHÁDKA“ a také po něm bude malá 
jarní dílnička.

Zimní pohádkovou sezónu zakončíme 
v neděli 10. března 2019 premiérou nové po-
hádky HADu „DOBRODRUŽSTVÍ ČMELÁKA 
BRUNDIBÁRA“. Je to pohádka o životě na jed-
né louce. 

Těšíme se na Vás a věříme, že si s námi uži-
jete pohádkovou zimu. Prosíme, sledujte plakát-
ky, měsíční program a pozvánky v Kulturním 
kalendáři a hlášení v městském rozhlase, pro-
tože nikdy nevíme, co nás čeká. Může nastat 
nějaká změna, tak abyste byli včas informováni 
a věděli to. Vstupné je dobrovolné a je využito 
na další činnost a přípravu nových představení 
HADu v roce 2019.

Program a propagaci Zimní pohádkové sezó-
ny připravila Darina Martinovská, která se na 
vás moc těší. V případě dotazů pište na email:  
darina2007@volny.cz. Organizačně a finančně 
ZiPs zajišťují odbory Monroe. DĚKUJEME.
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Z jedné tuny tužkových baterií odevzdaných k recyklaci se získá 167 
kg oceli, 210 kg zinku, 205 kg manganu a přibližně 15 kg niklu a mědi. 
Tyto kovy poslouží k výrobě nových produktů. 

Krabičky na domácí třídění a skladování použitých baterií lze objednat 
zdarma na www.ecocheese.cz.

Sběrná místa tužkových baterií ve městě: 

Městský úřad Hodkovice nad Mohelkou – budova radnice, 1. p., nám. 
T.G. Masaryka 1

Městská knihovna – Podlesí 560

Červené kontejnery na elektrozařízení od ASEKOL 

Sběrný dvůr města – Pelíkovická ul.

Domácí potřeby – ELEKTRO – nám. T. G. Masaryka 51

Železářství Bradáč – Sportovní ul. 

Další sběrná místa na http://mapa.ecobat.cz

Město ve spolupráci s firmou ECOBAT, která dodala sběrné krabice, rozšiřuje počet sběrných 
míst, kam je možné odevzdávat vysloužilé baterie. Proč? Protože baterie do koše nepatří! 
Pokud jsou baterie vyhozeny do směsného odpadu, putují na skládku nebo do spalovny, kde 
se z nich uvolňují škodlivé látky, znečišťující ovzduší, půdu, vodu. Navíc přicházíme o cenné 
suroviny, které se dají znovu využít.

ODPADY – NOVINKY 
Město rozšířilo místa sběru tužkových baterií

Pl
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69,-

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
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7. 11.
19.00

10. 11.
18.00

17. 11.
17.00

14. 12.
9.00 - 11.00

DĚTI RÁJE TOUR 2018

NIGHT OF WARRIORS XIV

SNĚHURKA NA LEDĚ

VÁNOCE V ARENĚ 2018

Nejúspěšnější český muzikál vyráží znovu na turné po českých 
městech! Trocha romantiky, maličko nostalgie, humor, zábava, 
ale i nadhled, to všechno a mnohem víc jsou Vaše DĚTI RÁJE.

Galavečer bojovníků Night of Warriors pořádá již 14. ročník opět 
v Home Credit Areně.

Pohádkový příběh na ledě s kouzelnou atmosférou a živou hud-
bou. V hlavních rolích uvidíte Tomáše Vernera a Ivanu Buzkovou.

Již tradičně pořádá liberecká Home Credit Arena předvánoční 
akci pro děti z mateřských škol, prvního stupně základních škol 
a dětských domovů. 

WWW.SPORTPARKLIBEREC.CZ

Vstupenky v síti ticketpro
Volejte zdarma 800 800 007

15. 12.
18.00

FEST REVIVAL 2018 

Jedinečná akce v rámci celého Libereckého kraje. Přivážíme 
vám ty nejlepší revivaly pod Ještěd. 

Pl
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á 
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Hodkovické lípy svobody

Řada lip za základní školou T. G. Masaryka
První lípy svobody v našem městě byly za-

sazeny při oslavě 10. výročí vzniku českoslo-
venské republiky v neděli 28. října 1928. Zápis 
v městské kronice říká: „Dnes odpoledne ve 2 ho-
diny pořádala místní tělocvičná jednota Sokol na 
svém cvičišti za českou školou slavnost vztyčení 
státní vlajky s přísahou na prapor naší republiky 
a sázení lip „Svobody“.“

O výstavbu moderní české školy se v roce 
1924 zasloužil pan František Květoslav Lang, 
školský inspektor a rodák z Hodkovic. V letech 
1926-1928 vybudovali členové jednoty sokolské 
za školou své letní cvičiště. Dnes v těchto mís-
tech stojí „nová“ školní budova a terasy.

Celkem bylo vysazeno 32 lip malolistých, 
ale do dnešní doby se jich dochovalo jen asi 12. 
Některé odešly stářím či nepřízní počasí a na 
jejich místa byly vysazeny nové stromky (na 
první pohled menší a mladší). Další byly patrně 
pokáceny v letech 1971 až 1974 kvůli přístavbě 
školy.

Lípa v Tyršově ulici
Kolonie českých domků v Tyršově ulici se 

začala stavět v roce 1924. Od roku 1946 zde na 
památku konce druhé světové války roste další 
významný strom – lípa malolistá. V české kro-
nice je zapsáno: „Dne 9. května byly slavnostní 
bohoslužby a potom průvod do kolonie k zasazení 
Lípy svobody. Promluvil předseda M.N.V. František 
Moc a ředitel Václav Jůza.“

Památné stromy sázeli lidé odedávna jako připomínku významných událostí. Od roku 1918 
se v celé naší zemi sázely takzvané „lípy svobody“ nebo „lípy republiky“. Někdy to bylo při 
výročí založení Československé republiky, u příležitosti skončení války, a také v dalších letech 
vždy, když si lidé chtěli připomenout hodnotu svobody a demokracie. Výsadba byla malou 
slavností  – zapojili se představení města, členové spolků i  žáci místní školy. Stromy byly 
ozdobené stuhami v barvě trikolory, zazněly proslovy a zpívala se hymna.

V Hodkovicích nad Mohelkou máme několik stromů, které nesou hrdé označení lípa svobody, 
a několik dalších pamětních, které však již upadly v zapomnění. Pojďme si je připomenout.

Lípa v Zahradní ulici (u komunálu) a lípa na Kři-
žovatce

V roce 1968 byly vysazeny dvě lípy k pade-
sátému výročí československé samostatnosti. 
V městské kronice je rok 1968 dopisován zpět-
ně, a proto je zde jen stručná zmínka pod hla-
vičkou Československý ovocnářský a zahrád-
kářský svaz: „Společně s  MěNV byly zasazeny 
lípy na prostranství u komunálu a na Křižovatce.“ 
Dochovaly se však fotografie ze slavnostního 
sázení, na kterých je pan Karel Havlík, hodko-
vičtí hasiči a mnoho dětí. Poznáte své blízké po 
padesáti letech?

Lípa u komunálu se krásně rozrostla, bo-
hužel její sestřička na křižovatce byla zlomena 
silným větrem a zůstal po ní trouchnivějící pa-
řez se silnými kořeny, ze kterých vyrůstá nový 
stromek.

Lípa za základní školou T. G. Masaryka
Při cestě na sportovní hřiště za školou míjí-

me kámen Dr. Miroslava Tyrše, jehož jméno od 
roku 1995 hřiště neslo. V blízkosti roste mladá 
lípa, kterou v roce

1994 vysadili členové Sokola náhradou za 
lípu svobody skácenou za totalitního režimu. 
V jejich kronice se můžeme dočíst: „27. 10. 
v  předvečer výročí vzniku Československé republi-
ky byla v  areálu školy zasazena lípa, potom byla 
u pomníku T. G. M. položena kytice. Celkem bylo 
70 účastníků této akce.“
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Fantova lípa
Na závěr ponechávám zmínku o lípě, která 

byla pokácena stejně zbytečně, jako byla zbyteč-
ná válka, kvůli které byla zasazena.

Rok 1987 se do historie Hodkovic zapsal 
nejméně dvěma barbarskými činy proti našim 
památkám. V lednu byla odstřelena Blaschkova 
vila a zničen přilehlý park. Dále pak byla poká-
cena tzv. Fantova lípa a na jejím místě vzniklo 
malé fotbalové hřiště. K pokácení došlo tajně, 
aby mu občané nemohli zabránit.

Pan Ladislav Tomeš ji ve svých vzpomín-
kách popsal takto: „Památný strom lípa velkolistá 
roste na louce mezi sídlištěm a  vycházkové cestě 
městského lesa jako osamělý strom asi uprostřed. 
Vysázel ji p. Fanta z  Hodkovic r. 1914 jako upo-
mínku na první světovou válku. Obvod má 200 cm 
a vysoká je asi 10 m.“

Tato lípa nemá oficiální status „lípa svo-
body“ a nemáme k ní žádné další informace 
z doby výsadby, ale patřila k našim památkám 

a její smutný osud by měl být varováním před 
unáhlenými činy.

Město Hodkovice nad Mohelkou zdobí mno-
ho starých stromů, které byly možná vysazeny 
na paměť konkrétních událostí, ale bohužel 
v běhu času upadly do zapomnění. Pokud znáte 
jakoukoliv historii našich stromů, ať již z vlast-
ní zkušenosti, z vyprávění pamětníků nebo od-
jinud, dejte nám, prosím, vědět. Co je pro Vás 
malá informace, může pro nás znamenat další 
střípek do skládanky hodkovické historie.

Martina Pelantová
Spolek rodáků a přátel Hodkovic

http://pratele-hodkovic.cz

Fantova lípa, foto: Jaroslav Čermák

Lípa na Křižovatce, foto: Josef HavlíkLípa v Zahradní ulici (u komunálu), foto: Josef Havlík
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AKRYL NA PLÁTNĚ  
Simona Karlovcová 

a 

ENKAUSTIKA- malba 
horkým voskem 
Anita Blažková 



Vernisáž výstavy 
v  

Městském kině v Hodkovicích n.M.  

v pátek 9.listopadu v 18.00 
 

Dále přístupno před každým filmovým 

představením do 28.2.2019 
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MĚSTSKÉ KINO V HODKOVICÍCH NAD MOHELKOU 

NENECHTE SI UJÍT

DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA
Česká komedie
Hrají: Anna Polívková, Jan Dolanský, Jakub Gottwald,  
Ester Geislerová, Eva Holubová, Bohumil Klepl a další

Marie je typická městská singl. Pracuje sice jako úspěšná televizní moderátorka, ale ve 
vztazích má dar přitahovat samé blbce. Marie přijíždí po dlouhé době za rodinou na ná-
vštěvu do své rodné vesničky. Doma potkává svou dávnou lásku Jiřího. Během pár oka-
mžiků je jasné, že jejich city nejsou minulostí, a skončí spolu v posteli. Jenže právě Jiří je 
snoubencem její sestry. (Bioscop)

uvádíme v našem kině 9. 11. 2018 od 19.00 hodin

KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA
Pohádka Česko/Slovensko
V kinech od 25. 10. 2018
Hrají: Charlotta Gottová, Karel Gott,  
Miroslav Šimůnek, Kateřina Brožová, Miroslav Noga,  
Libor Bouček, Osmany Laffita a další

Barborka s Tomíkem tráví prázdniny u babičky a dědy v kovárně pod Dračí skálou, kde ze 
všech sil pracuje i netradiční pomocník dvouhlavý dráček Čmoudík, který jednou objeví 
na zdi jeskyně starou mapu. Začíná vyprávět napínavý příběh nejen o vzniku království 
Draka a velké lásce princezny Adélky a prince Janka. 

Zajímá Vás, kdy draci tančí hip hop, jak se slaví Vánoce v dračí jeskyni, jakou kouzelnou 
moc má sto let nemytý dračí zub a hlavně, proč draka bolí hlava? (Bohemia MP)

uvádíme v našem kině 23. 11. 2018 od 17.30 hodin

Před projekcí proběhne v předsálí kina vernisáž výstavy obrazů Simony Karlovcové 
(akryl na plátně) a Anity Blažkové (malba horkým voskem na papír a sklo) pod 

názvem MEZI NEBEM A ZEMÍ…, na kterou srdečně zveme.

UPOZORNĚNÍ: od 1. 11. do 31. 3. hrajeme pohádky pro děti od 17.30 hodin



KINO – LISTOPAD 2018 
HODKOVICE NAD MOHELKOU

Pátek 2. listopadu v 17.30 hodin

V HUSÍ KŮŽI
Houser Peng si užívá pohodový život, dokud nesrazí dvě malé kachničky 
a  musí je pak dovést domů. Animovaný film USA/Čína. Délka 91 minut. 
Vstupné 50 Kč.

Pátek 9.listopadu v 18 hodin

VERNISÁŽ VÝSTAVY NĚCO MEZI NEBEM A ZEMÍ…
Simona Karlovcová – akryl na plátně
Anita Blažková – intuitivní malba horkým voskem na papír a na sklo

Pátek 9. listopadu v 19 hodin

DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA
Muž, se kterým skončí emancipovaná Marie v  posteli, je budoucí manžel 
její sestry… Česká komedie s  A. Polívkovou v  hlavní roli. Délka 89 minut.  
Vstupné 80 Kč.

Pátek 16. listopadu v 19 hodin

FAKJÚ PANE UČITELI 3
Gymnáziu hrozí zavření a  žákům testy, které mají prověřit jejich znalosti. 
Pokračování německé komedie. Doporučeno od 12 let. Délka 120 minut. 
Vstupné 80 Kč.

Pátek 23. listopadu v 17.30 hodin

KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA
Zajímá Vás, kdy draci tančí hip hop, jak se slaví Vánoce v dračí jeskyni nebo proč 
draka bolí hlava? Prozradí nová česká pohádka. Délka 99 minut. Vstupné 50 Kč.

Pátek 30. listopadu v 19 hodin

JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE
Poslední lidé opustili ostrov, který ovládli dinosauři. Teď se tam musí 
vrátit. Akční sci-fi USA/Španělsko. Doporučeno od 12 let. Délka 130 minut.  
Vstupné 80 Kč.

JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE
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7. 11. 2018 Zdravé zoubky od 10:15 v RK Motýlek

8. 11. 2018 Močové cesty a vylučovací systém od 17:30 v RK Motýlek

20. 11. 2018 Pečení perníčků v rámci výtvarné dílny v RK Motýlek

28. 11. 2018 Zdobení perníčků V rámci výtvarné dílny v DPS!!!

30. 11. 2018 Adventní dílna od 17 hodin v RK Motýlek

2. 12. 2018 Mikuláš s pohádkou od 15 hodin v budově KD
(nutné se přihlásit buď v RK Motýlek nebo na tel.č. 604 122 544)

V Listopadu pro Vás připravujeme

Ledviny, močový měchýř a vylučovací systém
V blížícím se studeném počasí nás mohou zaskočit různá nachlazení, virózy a záněty. 

Přijďte si s námi popovídat o možnostech přírodní léčby a detoxikaci organismu.

Kde:  Rodinný klub Motýlek Hodkovice nad Mohelkou
Kdy:  8. 11. 2018 (čtvrtek)

Čas:  17:30

Pro koho je přednáška určena:  
pro všechny, kdo se chtějí cítit lépe.

Těšit se na vás bude  
Ing. Jana Teršlová a Naďa Burianová.
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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 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
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M + P stravování
Naše firma M + P v provozovně Starý Dub vaří a rozváží obědy  

do firem, domů s pečovatelskou službou apod.

 Ö Tuto službu zajišťujeme v  současné době i  pro dům s  pečovatelskou službou  
a pro soukromé osoby v Hodkovicích nad Mohelkou.

 Ö Obědy vaří Miloslav Marek a  Michaela Pešková, každý den se vaří polévka  
a zákazník má možnost výběru ze tří hlavních jídel. 

 Ö Cena oběda je 62 Kč a to včetně dovozu.

 Ö Rádi budeme poskytovat tyto služby i pro Vás.

 

Máte-li o naše služby zájem, informujte se  
na tel. čísle 485 147 088 nebo na adrese:

Michaela Pešková
M + P stravování

Smržov 64, 463 43 Český Dub
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Filip Hanus

Filipe, kolik Vám je let a jak dlouho se věnujete 
street dance?
Je mi 18 let a street dance se věnuji od svých 4 let.

Počkejte, od 4 let? To už jste věděl, že chcete 
„tančit“ street dance?
Vlastně trochu ano, jako malému se mi líbi-
li rapeři v televizi a chtěl jsem je napodobovat. 
Mamka tedy hledala, v jakém kroužku bych se 
mohl realizovat, a tak jsem začal chodit do  A-
-stylu v Liberci.

Jak dlouho jste tam působil a v jaké kategorii?
V A-stylu jsem vydržel do 14 let, vždycky jsem 
u nich byl v kategorii A, napřed jako dítě, potom 
v juniorech. Ve 14 letech jsem dokonce učil malé 
děti – začátečníky.

Z Vašeho povídání si troufám odhadnout, že jste 
měl i značné úspěchy?
Ano účastnil jsem se mnoha soutěží a mezi moje 
nejlepší umístění patří:
 y  Vícemistr České republiky za juniorskou kate-
gorii a za dětskou kategorii

 y  10. místo v mistrovství světa – rok 2011 
Kromě toho mám mnoho dalších medailí, cel-
kem jich je 31.

Kde působíte nyní a co Vás vedlo ke změně?
V A-stylu už jsem hodně cítil, že jde o komerci, 
nebylo to bráno tak, jak by si street dance za-
sloužil. Já jsem chtěl street dance a to, co k němu 
patří jako životní styl. Dost jsem se naučil, ale 
chtěl jsem se posunout někam dál. Chci mít ta-
nec jako poslání. Drželi mě tam vlastně lektoři, 
kteří založili taneční akademii B-soul, kde nyní 
už tři roky působím.

Zajímavé, životní styl, povězte mi tedy o street 
dance něco víc.
Ono je to jednoduché i složité zároveň. Tanec – 
street dance je vlastně složen ze tří různých a zá-
roveň podobných stylů: funky, house a hip hop. 
Já osobně dávám přednost hip hopu, ale v rámci 

Od minulého čísla vydržíme v rychlejším tempu, a to konkrétně v rytmu street dance. Neznáte, 
nevíte? Nebojte, Filip Hanus, talentovaný tanečník, nám tento styl představí.

tréninku musím zvládat všechny tři. Street dan-
ce je ale i o oblečení, fantazii, životním postoji 
a určité disciplíně a svobodě zároveň. Pro mě je 
street dance jednoznačně volnost.

Jak tedy vypadají tréninky, jsou také plné vol-
nosti?
Někdy, ne vážně. Je to takový Freestyle. Ale bez 
disciplíny a soustředění by to nešlo. Je to důležité 
pro větší rozvoj a vcítění se do hudby. Každý mě-
síc se zaměřujeme na jeden styl a ten trénujeme. 
Samozřejmě máme koncepci, trénujeme ve sku-
pinkách, nacvičujeme na vystoupení, soutěže – 
battle. V rámci tréninku, se v připravujeme, jak 
jednotlivci – sami pro sebe, tak trénujeme jako 
crew, protože v crew si musíme rozumět nejen 
jako tanečníci, ale i jako lidi, kamarádi v běžném 
životě.

Battle, pro naše čtenáře možná neznámé slovo.
Battle je soutěž, souboj v disciplínách street dan-
ce. Většinou je pro selekci účastníků a na konci 
zůstávají dva (nebo dvě skupiny), které mezi se-
bou soutěží. Úplný původ má battle u samotné-
ho založení hip hopu, kdy si gangy kvůli rozpo-
rům mezi sebou, místo rvaček, zatancovali proti 
sobě a vždy vyhrál, jen jeden.

Jak moc fyzicky náročné tréninky jsou?
Velmi, jak při pomalých pohybech, kdy neseme 
váhu svého těla, tak i při rychlých sestavách, tře-
ba při tréninku na muziku house. Ale mně to do-
cela stačí, nemusím alespoň chodit do posilovny, 
nebo to řešit nějakým dalším cvičením.

Jak se připravujete na soutěže?
Máme v akademii svoji crew (skupina taneční-
ků) a s tou trénujeme a připravujeme vystoupe-
ní. Napřed vybíráme muziku, na té se musíme 
všichni shodnout, ať už z pohledu obsahu, ryt-
mu – beatů a hlavně nám musí pocitově sednout. 
Následně řešíme choreografii, kroky, kostýmy 
a námět jako celek.
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A co poměr sil?
V akademii je víc holek než kluků. Možná je to 
trochu škoda.

Čeká Vás teď v nejbližší době něco většího?
Ano, naše crew Y.M.C. a vlastně celá B-soul aka-
demie se chystá na battle 25. 11. Tentokrát máme 
muziku od Eminema, nové crazy kostýmy. Hod-
ně se těším.

Když už jsme u interpretů, kdo je Váš nej?
Teda, to bude těžké. Z „nové“ éry to je určitě 
XXXtentacion a ze staré gardy ICE Cube.

Čemu se věnujete, když zrovna netancujete?
Jestli se ptáte na školu, tak studuji interiérový 
design v Liberci a k tomu ještě navštěvuji večerní 
školu obor truhlář. Dost mě to baví, našel jsem 
se v tom.

A co bude dál, po maturitě?
Samozřejmě se chci věnovat street dance, ale 
chtěl bych zkusit vysokou školu. Buď v Liberci 
volný design, nebo v Praze UMPRUM. Mám rád 
volnost, inspiraci hledám sám v sobě a řekl bych, 
že v oboru designu se budu moci realizovat dle 
svých představ.

Podporuje Vás rodina?
Jasně, starší brácha mi hodně fandí. Mamka mě 
tehdy prozíravě přihlásila do prvního kroužku 
a od té doby je její podpora maximální. Táťka to 
nedává moc najevo, ale je vidět, že mu to dělá 
velkou radost.

Je nějaký pomyslný vrchol, kam se dá dotančit? 
Váš sen?
Sen mám, a velký. Byla by to účast na světovém 
battlu v soutěži „Just debout“ ve Francii. Ale 
dostat se tam je neskutečně náročné a složité. 
Každý rok se vyřazovací metodou nominuje za 
každou zemi jen jeden účastník. Pro nás a Slo-
vensko to je dokonce dohromady. Člověk musí 
být opravdu dobrý, aby měl vůbec šanci odjet. 
Výherce takové soutěže je v podstatě považován 
za „boha“ street dance.

Kapucáři, hiphopeři, skejťáci, divný živly… mnoho slov 
člověka napadne, když vidí někoho se sluchátky a kapu-
cí, jak se lehce pohupuje a tak úplně nevnímá svět okolo. 
Ale je to opravdu tak? Sama jsem se přesvědčila, že zdá-
ní klame. Talentovaný street dancer Filip je možná živel, 
ale má své jasné cíle. S každou větou ze sebe chrlí neu-
věřitelné nadšení pro životní styl, který si vybral. Nor-
mální sympatický kluk, hiphoper každým coulem, který 
chce na vysokou. A talent? Ten je neoddiskutovatelný, 
opravdu, viděla jsem to na vlastní oči a trochu doufám, 
že se nám brzy představí na domácích „prknech“. 
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Informace z MŠ Sluníčko – říjen

 y Děkujeme rodičům za účast na veřejné akci 
s názvem „Pes Sorbon“.

 y Ve středu 3. 10. k nám dorazilo divadlo Kolo-
běžka s houbařskou pohádkou! Pohádku jsme 
si všichni moc užili a písničku, kterou zpívaly 
houbičky, jsme měli v uších ještě druhý den :-)

 y Všechny třídy, využily krásného počasí a byly 
s dětmi pouštět draky.

 y Třída žabiček tvořila venku „podzimní koláž“.

Co nás čeká

 y V listopadu nám začíná „Školička sportu“ na 
kterou se děti moc těší. Akce se bude konat 
v městské hale v Hodkovicích.

 y Milí rodiče, srdečně Vás zveme na akci: 
Adventní dílnička.

 y Akce proběhne ve čtvrtek 29. 11. od 15 hodin 
v prostorách MŠ.

 y Vyrábět budeme adventní svícny, věnce a jiné.

 y My zajistíme větvičky a nějaké přírodniny, vy 
si prosím s sebou přineste vše další potřebné 
k výrobě věnců, např. ozdobičky, věncové kor-
pusy, svíčky a jiné.

 y Ale to nejduležitější je však dobrá nálada 
a plno nápadů :-) 

Těší se na Vás celý kolektiv MŠ


