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v pátek 8. února 2019 
zájezd do Divadla Broadway 

v Praze  
na nový český muzikál 

Prodej vstupenek bude zahájen  
ve středu 9. ledna 2019  

v Městské knihovně  
v Hodkovicích nad Mohelkou.

Autobus bude odjíždět z náměstí 
v Hodkovicích nad Mohelkou 

v 15.30 hodin.

Zájezd do divadla

TRHÁK 

OD NOVÉHO ROKU
PRO VÁS VE VYSÍLÁNÍ:

  NOVÝ PROGRAM

  NOVÉ POŘADY

  ATRAKTIVNÍ HOSTÉ

  ZAJÍMAVÉ VÝHRY

RÁDIO VAŠEHO KRAJE
liberec.rozhlas.cz

inzerce-NOVÝROK-Liberec.indd   1 4.12.2018   11:18:26

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

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

více na www.hospodskykviz.cz

startovné začátek

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

)l anesr A(

Znáte chemický vzorec 
kyseliny sírové?

)4 OS2 H(

Víte, kdo je na obrázku?

). II at ěbžl A(

Restaurace 
Na Koupališti

50 Kč / os. čtvrtek  17.1. 
od 18:30

Městské kulturní středisko v Hodkovicích nad Mohelkou pořádá



3Kulturní kalendář 3

Vydává: Město Hodkovice nad Mohelkou, náměstí T. G. Masaryka 1, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, www.hodkovicenm.cz, email: 

redakce@hodkovicenm.cz, telefon: 605 854 107. Měsíčník – počet výtisků: 350 kusů. Cena: 5 Kč. Redakce: Naďa Burianová. Uzávěrka je dvacátého 

dne předcházejícího měsíce. Registrační číslo MKČRE 11797. Sazba: Tomáš Žižka. Za jazykovou úpravu odpovídá: Tiskárna. Tisk: Jan Macek, 

U Rybníka 11, 466 01 Jablonec nad Nisou, email: jan.macek@tiskem.cz, telefon: +420 483 100 382, +420 777 801 486.

Úvodní slovo redakční rady
Vážení čtenáři,
začíná nový rok a my se i letos budeme snažit připravovat pro vás poutavé články, důležité 
informace a zajímavosti z našeho města i okolí. 

Přijměte, prosím, za celou redakci přání jen toho nejlepšího do nového roku 2019. 
Naďa Burianová

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

Marie Procházková

Vladimíra Lebedová

Eva Pytlounová

Miroslav Pařík

Jaroslava Procházková

Růžena Opltová

Pawel Mazurek

Anna Mányová

Koloman Gaži

Marie Hořejší

Jubilanti v lednu 2019

Omluva redakce
Chtěli bychom se omluvit panu Zdeňkovi Buriánkovi, 

za chybné uvedení autora pod jeho článkem 
"Křížová cesta v Hodkovicích".
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Informace ze 20. zasedání rady města 21. 11. 2018
-  Rada města projednala žádost o umístění elektronického komunikačního zařízení – retranslá-

toru na objektu nám. T. G. Masaryka 217, Hodkovice nad Mohelkou, kterou podalo Krajské 
ředitelství policie Libereckého kraje. Rada města se žádostí bude dále zabývat po předložení 
jednoduché projektové dokumentace, neboť veškeré stavební úpravy a udržovací práce musí 
odsouhlasit Magistrát města Liberec, odboru životního prostředí, oddělení památkové péče, 
jelikož se jedná o budovu, která je zapsána v seznamu nemovitých kulturních památek. Rada 
města pověřila jednáním s Krajským ředitelstvím policie Libereckého kraje a zajištěním sta-
noviska Magistrátu města Liberec, odboru životního prostředí, oddělení památkové péče refe-
rentku oddělení životního prostředí – Ing. Danu Karmazínovou.

-  Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného 
elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) s provozovate-
lem distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 
Děčín, IČ: 24729035. Předmětem plnění budoucí smlouvy bude závazek PDS připojit odběrné 
zařízení a po připojení zajistit rezervovaný příkon. Jedná se o zřízení přípojky el. proudu v od-
běrném místě na adrese p.č. 1885 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou. 

-  Rada města schválila příspěvek do fondu oprav domu č. p 216 v Hodkovicích nad Mohelkou za 
rok 2018 ve výši 6 000,- Kč. Žádost podal pan Vlastimil Laurin za Sdružení vlastníků tohoto 
domu, v němž vlastní Město Hodkovice nad Mohelkou v přízemí nebytové prostory.

-  Rada města souhlasí s žádostí o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – č. IV-12-
4015475/VB/01, kterou předložila společnost ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 
Děčín IV – Podmokly, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035 (oprávněná) zastoupená společností BI-
MONT s.r.o. se sídlem České Mládeže 713/122, Liberec VIII, PSČ 460 08, IČ 47781262. Věcným 
břemenem bude dotčena nemovitost v majetku Města Hodkovice nad Mohelkou, a to pozemek 
p.č. 214 (ostatní plocha) o celkové výměře 1236 m2, v k.ú. Jílové. Věcné břemeno se zřizuje za 
jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.000,- Kč plus daň z přidané hodnoty dle zákonné 
sazby platné ke dni uskutečnění platby.

-  Rada města projednala žádost o úpravu chodníku před domem č.p. 598 v ulici Podlesí, kterou 
podala paní D., bytem  Hodkovice nad Mohelkou. Rada města pověřuje ředitele TS Hodkovice 
zajištěním úpravy chodníku v průběhu roku 2019.

-  Rada města vzala na vědomí informaci o stav dluhů za užívání městských bytů ke dni 
31. 10. 2018. Dluhy činí 101.167,-Kč.                   

-  Rada města vzala na vědomí Protokol o kontrole plnění povinností stanovených v zákoně 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. Při kontrole nebyly 
zjištěny závady nebo nedostatky.

-  Rada města souhlasí s Výzvou k úhradě náhrady za bezesmluvní užívání části pozemku 
p.č. 2138 v katastrálním území Hodkovice nad Mohelkou, kterou podal Úřad pro zastupová-
ní státu ve věcech majetkových, odbor odloučené pracoviště Liberec, Nám. Dr. E. Beneše 26, 
460 01 Liberec. Město Hodkovice nad Mohelkou uhradí za užívání části pozemku v období od 
11.10.2017 do 30.11.2017 částku ve výši 148,-Kč.  

-  Rada města potvrdila zájem města Hodkovice nad Mohelkou o bezúplatný převod pozemků 
p.č. 382 (ostatní plocha) o výměře 472 m2 a p.č. 430 (ostatní plocha) o výměře 2711 m2, oba 

Městský úřad informuje
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Pokračování na straně 6

v k.ú. Jílové. Žádost podal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor odloučené 
pracoviště Liberec, Nám. Dr. E. Beneše 26, 460 01 Liberec. Příslušný hospodařit s uvedeným 
majetkem je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

-  Rada města jmenovala Mgr. Věru Šulcovou, paní Zuzanu Kašpárkovou a Mgr. Helenu Řezá-
čovou členy školské rady při Základní škole T. G. Masaryka, J. A. Komenského 467, Hodkovice 
nad Mohelkou.

-  Rada města schválila povolení uzavření školní družiny v době, kdy neprobíhá výuka. Žádost 
o povolení podala ředitelka Základní školy T. G. Masaryka Hodkovice nad Mohelkou paní Mgr. 
Kolomazníková.

-  Rada města vzala na vědomí Inspekční zprávu Čj. ČŠIL-884/18-L. Zjišťovány a hodnoceny byly 
podmínky, průběh a výsledky vzdělávání poskytovaného základní školou, soulad školního 
vzdělávacího programu s právními předpisy a s Rámcovým vzdělávacím programem pro zá-
kladní vzdělávání a hodnocení souladu školního vzdělávacího programu školní družiny.

-  Rada města vzala na vědomí hodnocení činnosti mateřské školy za období červen až prosinec 
2018.

Informace ze 21. zasedání rady města 5. 12. 2018
-  Rada města schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého 

kraje oblast podpory: 4B tělovýchova a sport program Podpora sportovní infrastruktury v Li-
bereckém kraji 2018 č. OLP/4991/2018.

-  Rada města schválila žádost o finanční podporu akce „Nejúspěšnější sportovec okresu Libe-
rec za r. 2018“, kterou podal zapsaný spolek Liberecká sportovní a tělovýchovná organizace, 
Jablonecká 88/18, Liberec V-Kristiánov, 460 05 Liberec, IČ: 46747818. Akce bude podpořena 
finančním příspěvkem ve výši 5 000,- Kč. 

-  Rada města souhlasila s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 5.000,-Kč na poskytování 
profesionální sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra. 
Žádost předložil ústav Centrum LIRA, z.ú., Matoušova 406/20, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Libe-
rec, IČ: 28731191.

-  Rada města vzala na vědomí Provozní řád kanalizace Hodkovice nad Mohelkou, který předlo-
žila společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice. 

-  Rada města vzala na vědomí Protokol Krajské hygienické stanice Libereckého kraje o kontrole 
plnění povinností stanovených v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, při kon-
trole stravování v MŠ. Kontrola nezjistila závady ani nedostatky.

-  Rada města schválila navržené termíny zasedání rady města a zastupitelstva města v 1. polo-
letí 2019 a předává věc do zastupitelstva města.

-  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. 

-  Rada města schválila poskytnutí daru „skleněné diapozitivy s cestovatelskou tématikou“ 
Severočeskému muzeu v Liberci, příspěvkové organizaci, Masarykova 11, 460 01 Liberec 1, 
IČ: 00083232 a pověřuje starostku města podpisem darovací smlouvy.

-  Rada města vzala na vědomí nové ceníky Severočeských komunálních služeb s.r.o., Smetanova 
4588/91, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 62738542. 

-  Rada města vzala na vědomí Plán zimní údržby města Hodkovice nad Mohelkou pro období 
listopad 2018 – březen 2019, který předložil ředitel TS Hodkovice.
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-  Rada města vzala na vědomí Zprávu o činnosti příspěvkové organizace TS a BH Hodkovice za 
4. čtvrtletí 2018.

-  Rada města souhlasí s žádostí o dlouhodobý pronájem pozemku města p.č. 3278 (vodní plocha) 
o výměře 240 m2 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou, kterou podala za Společenství vlastníků 
Šimovna, Rychnovská 391, Hodkovice nad Mohelkou paní Helena Sitková, předseda společen-
ství. 

-  Rada města stanovila k 1. lednu 2019 počet pracovních úvazků na 13 a ukládá tajemnici MěÚ 
provést všechna organizační a personální opatření k realizaci schválených změn.

Informace ze 7. zasedání zastupitelstva města 12. 12. 2018
-  Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu mandátové komise a informaci o vzniku mandá-

tu pana Tomáše Duška z volební strany ANO 2011.
-  Zastupitelstvo města vzalo na vědomí složení slibu členů zastupitelstva města pana Tomáše 

Duška a Petra Kamenského podle § 69, odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zříze-
ní), ve znění pozdějších předpisů.

-  Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 4/2018. Příjmy v rozpočtové změně jsou 
1.694.298,79 Kč, výdaje v rozpočtové změně jsou -1.777.931,21 Kč a změna financování v roz-
počtové změně je -3.472.230,00 Kč. Příjmy po této rozpočtové změně budou 55.522.357,10 Kč, 
výdaje po rozpočtové změně budou 85.760.422,59 Kč a financování po rozpočtové změně bude 
30.238.065,49 Kč. 

-  Zastupitelstvo města po projednání schválilo Rozpočtové provizorium města Hodkovice nad 
Mohelkou na rok 2019 a Pravidla rozpočtového provizoria. 

-  Zastupitelstvo města vzalo na vědomí návrh rozpočtu města na rok 2019. Výdaje jsou pláno-
vány ve výši 67.828.536,00 Kč, příjmy jsou plánovány ve výši 55.828.536,00 Kč a financování 
je plánováno ve výši 12.000 000,00 Kč. Financování je zajištěno z ušetřených finančních pro-
středků z minulých let. Rozpočet je tak plánován jako schodkový. 

-  Zastupitelstvo města pověřilo radu města prováděním změn rozpočtu v roce 2018 a 2019 pro-
střednictvím rozpočtových opatření. Rada města může pověřit starostku města, v době mezi 
jednotlivými zasedáními rady města nebo v době, kdy není možné operativně svolat zasedání 
rady města, provádět rozpočtová opatření bez omezení v těchto případech:

 y  v případě nutnosti vyrovnání příjmů a výdajů při uzavření jednotlivého rozpočtového 
opatření jako rozdíl na položku „rezerva rozpočtu“; 

 y  při změnách vyvolaných rozhodnutím vyšších orgánů v oblasti účelově určených pro-
středků (dotační tituly státu); 

 y  při čerpání prostředků, jejichž schválení je vyhrazeno zastupitelstvu města, ale zastu-
pitelstvo města o nich již věcně rozhodlo;

 y  Zastupitelstvo města bude seznámeno s rozpočtovým opatřením na nejbližším zastupi-
telstvu  po schválení rozpočtového opatření.

-  Zastupitelstvo města vzalo na vědomí Zprávu o dílčím přezkoumání hospodaření Města Hod-
kovice nad Mohelkou, provedenou kontrolory Krajského úřadu Libereckého kraje. Přezkouma-
né období je od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018.

-  Zastupitelstvo města potvrdilo, že pozemek p.č. 2294 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou, který je 
předmětem smlouvy o směně nemovitostí 2/2018, byl z účetní evidence města vyřazen a jeho 
hodnota při vyřazení byla 1.795,20 Kč.
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-  Zastupitelstvo města neschválilo 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. 

-  Zastupitelstvo města schválilo žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – slu-
žebnosti č. IV-12-4015450/VB/1, předmětem smlouvy je právo umístit, provozovat, opravo-
vat a udržovat zařízení distribuční soustavy, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci. 
Stavbou jsou dotčeny nemovitosti v majetku Města Hodkovice nad Mohelkou, a to pozemky 
p.č. 1679/2,  p.č. 1683/1, p.č. 1690, p.č.1691/1, p.č. 1693, p.č. 1940/1 a p.č. 3284/1, vše v k.ú. Hod-
kovice nad Mohelkou. Jednorázová finanční náhrada za zřízení věcného břemene se smluvně 
sjednává ve výši 10.000,00 Kč plus daň z přidané hodnoty.

-  Zastupitelstvo města schválilo žádost o uzavření Smlouvy o možnosti provést stavbu na cizím 
pozemku, kterou předložila Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, 
se sídlem České mládeže 632/32, Liberec 6, IČ 70946078 zastoupená společností CSW Projekt 
CZ s.r.o., se sídlem Na Větrníku 1603/39, Praha 6, PSČ 162 00, IČ 28991613. Předmětem smlouvy 
je umožnění provést stavbu „Most ev.č. 27814-2 – přes potok na Záskalí“.

-  Zastupitelstvo města schválilo Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě CES 1250/2016, kterou před-
ložila společnost Severočeská vodárenská společnost a.s., se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, 
PSČ 415 50, IČ 49099469. 

-  Zastupitelstvo města schválilo zřízení věcného břemene na části pozemku města p.č. 2026 
(orná půda) o celkové výměře 3978 m2 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou. Jedná se o zřízení 
věcného břemene ve prospěch manželů J., bytem Hodkovice nad Mohelkou za účelem zřízení 
kanalizační přípojky. Věcné břemeno se zřídí jako úplatné ve výši 1.000,-Kč + DPH dle platné 
sazby.

-  Zastupitelstvo města schválilo navržené termíny jednání Zastupitelstva města pro 1. pololetí 
2019 dle předloženého plánu.

-  Zastupitelstvo města schválilo návrh rozhodnutí o dalším postupu pořizování nového územ-
ního plánu Hodkovice nad Mohelkou.

-  Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zápis z 1. schůze finančního výboru ze dne 28. 11. 2018.
-  Zastupitelstvo města schválilo podání žádostí o poskytnutí dotace z podprogramu Podpora 

obnovy a rozvoje venkova pro dotační titul 117d8210A Podpora obnovy místních komunikací 
a dotační titul 117d8210C Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury na Mini-
sterstvo pro místní rozvoj ČR. 

Informace ze 22. zasedání rady města 19. 12. 2018
-  Rada města vzala na vědomí Protokol o kontrole výkonu přenesené působnosti v oblasti vedení 

matričních knih a sbírek listin a dalších činností spojených s matriční agendou. Při kontrole 
nebyly zjištěny závady nebo nedostatky. 

-  Rada města vzala na vědomí odborný posudek – stavebně biologický a technický průzkum 
konstrukce krovu a půdních prostor na objektu náměstí T.G.Masaryka čp. 217, Hodkovice nad 
Mohelkou.

-  Rada města souhlasila s umístěním schrány LDS na pozemku p.č. 1755/1 (ostatní plocha) 
v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou. Žádost podala společnost Česká pošta, s.p., Hodkovice nad 
Mohelkou. 

Pokračování na straně 8
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-  Rada města projednala žádost o převod vlastnictví bytové jednotky č. 8 ve 2.poschodní bytové-
ho domu na adrese Pražská 202, Hodkovice nad Mohelkou. Žádost podala paní F., bytem  Hod-
kovice nad Mohelkou.  Rada města pověřuje starostku města přípravou kupní smlouvy s tím, 
že prodej bude možné uskutečnit až po uplynutí 20 let od kolaudace stavby. Kupní smlouva 
bude předložena ke schválení zastupitelstvu města.

-  Rada města pověřila starostku města v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 102/18, 
aby v době mezi jednotlivými zasedáními rady města nebo v době, kdy není možné operativně 
svolat zasedání rady města, prováděla rozpočtová opatření bez omezení v těchto případech:

 y  v případě nutnosti vyrovnání příjmů a výdajů při uzavření jednotlivého rozpočtového 
opatření jako rozdíl na položku „rezerva rozpočtu“; 

 y  při změnách vyvolaných rozhodnutím vyšších orgánů v oblasti účelově určených pro-
středků (dotační tituly státu); 

 y  při čerpání prostředků, jejichž schválení je vyhrazeno zastupitelstvu města, ale zastu-
pitelstvo města o nich již věcně rozhodlo; 

 y  Zastupitelstvo města bude seznámeno s rozpočtovým opatřením na nejbližším zastupi-
telstvu  po schválení rozpočtového opatření.

-  Rada města schválila vyhlášení ředitelského volna v Základní škole T.G. Masaryka v Hodko-
vicích nad Mohelkou podle oznámení ředitelky této školy. Ředitelské volno je vyhlášeno na 
den 21. 12. 2018 z důvodu nemocnosti pedagogického sboru a na dny 3. 1. 2019 a 4. 1. 2019 
z technických důvodů. 

-  Rada města vzala na vědomí informaci o stav dluhů za užívání městských bytů ke dni 
30. 11. 2018. Dluhy činí 105.967,00 Kč.

-  Rada města schválila rozpočet příspěvkové organizace Základní škola T. G. Masaryka, Hod-
kovice nad Mohelkou,  na rok 2019. Celkové výnosy jsou plánovány v objemu 19 040 tis. Kč, 
celkové náklady jsou plánovány ve výši 19 040 tis. Kč. Příspěvková organizace bude hospodařit 
s provozním příspěvkem zřizovatele ve výši 3 290 tis. Kč.

-  Rada města schválila střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola 
T. G. Masaryka, Hodkovice nad Mohelkou, na roky 2020 a 2021. 

-  Rada města schválila plán odpisů na rok 2019 příspěvkové organizace Základní škola T. G. Ma-
saryka, Hodkovice nad Mohelkou.

-  Rada města schválila rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola, Hodkovice nad Mo-
helkou, Podlesí č. 560,  na rok 2019. Celkové výnosy jsou plánovány v objemu 5 965 tis. Kč, 
celkové náklady jsou plánovány ve výši 5 965 tis. Kč. Příspěvková organizace bude hospodařit 
s provozním příspěvkem zřizovatele ve výši 1 365 tis. Kč.

-  Rada města schválila střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola, 
Hodkovice nad Mohelkou, Podlesí č. 560, na roky 2020 a 2021.

-  Rada města schválila plán odpisů na rok 2019 příspěvkové organizace Mateřská škola, Hodko-
vice nad Mohelkou, Podlesí č. 560.

-  Rada města schválila rozpočet příspěvkové organizace TECHNICKÉ SLUŽBY HODKOVICE na 
rok 2019. Celkové výnosy jsou plánovány v objemu 6 561 tis. Kč, celkové náklady jsou pláno-
vány ve výši 6 561 tis. Kč. Příspěvková organizace bude hospodařit s provozním příspěvkem 
zřizovatele ve výši 6 211 tis. Kč.
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-  Rada města schválila střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace TECHNICKÉ 
SLUŽBY HODKOVICE na roky 2020 a 2021. 

-  Rada města schválila plán odpisů na rok 2019 příspěvkové organizace TECHNICKÉ SLUŽBY 
HODKOVICE.

-  Rada města schválila rozpočet příspěvkové organizace BYTOVÉ HODPODÁŘSTVÍ HODKOVI-
CE na rok 2019. Celkové výnosy jsou plánovány v objemu 645 tis. Kč, celkové náklady jsou plá-
novány ve výši 645 tis. Kč. Příspěvková organizace bude hospodařit s provozním příspěvkem 
zřizovatele ve výši 645 tis. Kč.

-  Rada města schválila střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace BYTOVÉ HODPO-
DÁŘSTVÍ HODKOVICE na roky 2020 a 2021.

-  Rada města vzala na vědomí Závěrečnou zprávu z auditu plnění „Smlouvy o zajištění zpětného 
odběru a využití odpadů z obalů“. 

-  Rada města souhlasila s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S0026/2018 uzavřené se 
zhotovitelem Zdeňkem Jeřábkem, Kněžičky 23, Český Dub, IČ: 46032711.

-  Rada města vzala na vědomí zprávu o technickém stavu fasády dvorního průčelí objektu ná-
městí T.G.Masaryka čp. 217, Hodkovice nad Mohelkou.

-  Rada města souhlasila s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 5.000,-Kč spolku Šance 
zvířatům, z.s., Barandov 256, Chrastava, IČ 10443356

-  Rada města souhlasila s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S0052/2018 uzavřené 
se zhotovitelem Ing. Ivanem Šmerdou, Radoňovice 5, Hodkovice nad Mohelkou, IČ: 86809687. 

-  Rada města opakovaně projednala žádost Autoklubu Bohemia Sport v AČR, se sídlem Sosnová 
200, 470 01 Česká Lípa, IČ 75057930  o povolení závodu Rally Bohemia 2019, konkrétně o sou-
hlas s uzavírkou silnice III. třídy (Radoňovice - Hodkovice nad Mohelkou – směr Sedlejovice), 
souhlas s vydáním rozhodnutí zvláštního užívání a uzavírky místní komunikace a souhlas 
s objízdnou trasou, a to dne 13. 7. 2019 nebo 14. 7. 2019 v době od 7.00 do 17.00 hod. Z důvodu 
rekonstrukce mostu ul. Rychnovská a místní komunikace (Mlýnská, Poštovská) není možné 
využít k průjezdu plánovanou trasu, alternativní trasa průjezdu městem bude po předloženém 
návrhu projednána.

 Úplné znění usnesení rady města a zastupitelstva města najdete na www.hodkovicenm.cz.
Zapsala Markéta Khauerová – starostka města

1. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
MĚSTA HODKOVICE NAD MOHELKOU 

se koná 23. 1. 2018 od 18 hodin 
v obřadní síni Městského úřadu Hodkovice nad Mohelkou.

Těšíme se na Vaši účast

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
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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

Co nás čeká v roce 2019

Příjmy:  55.828.536 Kč
Výdaje: 67.828.536 Kč
Financování:  12.000.000 Kč 

(vlastní finanční prostředky města)

Absolutní prioritou pro rok 2019 je realizace 
přístavby jedné třídy mateřské školy pro 20 dětí. 
V tuto chvíli máme před dokončením studii stav-
by  a jednáme o napojení objektu na inženýrské 
sítě. Předpokládané náklady jsou cca 4 mil. Kč.

Dalšími velkými a náročnými projekty bu-
dou rekonstrukce mostu v  Rychnovské ulici, 
s předpokládaným rozpočtem 3,6 mil. Kč, oprava 
části ulice Mlýnské, s rozpočtem 1,7 mil. Kč, rea-
lizace bezbariérového přístupu do zdravotního 
střediska za 1,3 mil. Kč.

Projektově pro další období budeme připra-
vovat ČOV a kanalizaci v Jílovém,  střechu nad 
sálem KD a bezbariérovost ZŠ, opravu hřbitov-
ní zdi, zvýšení bezpečnosti dopravy na ulici 

Vážení spoluobčané, rok 2019 je tu a já bych Vás chtěla krátce seznámit s plány města. Do nového roku 
vstupujeme s rozpočtovým provizoriem, nicméně návrh rozpočtu města je již projednán a vyvěšen na 
úřední desce a ke schválení bude předložen 23. 1. 2019. Souhrnná čísla rozpočtu jsou následující:

Českodubská, opravu střechy na č.p. 217 s před-
pokládanými výdaji 1,6 mil. Kč. Nesmím zapo-
menout také na projektovou přípravu Cyklostez-
ky Karolíny Světlé, s předpokládanými náklady 
1 mil. Kč a přiznanou dotací 0,5 mil. Kč.

V roce 2019 budeme pokračovat v revitaliza-
ci sídliště Podlesí, na kterou máme připraveno 
0,6 mil. Kč a 0,4 mil. Kč na realizaci dětského 
hřiště, o jehož podobě necháme rozhodnout Vás, 
občany města, v rámci zavádění participativního 
rozpočtu.

Tak jako v předchozích letech Vás budeme 
průběžně informovat o stavu jednotlivých pro-
jektů. Společně se všemi zvolenými zastupiteli, 
zaměstnanci městského úřadu a příspěvkových 
organizací uděláme maximum pro spokojenost 
Vás všech, občanů Hodkovic nad Mohelkou

Přeji Vám všem, ať je rok 2019 právě takový, 
jaký si ho přejete. Těším se na setkání s Vámi.

Markéta Khauerová – starostka města
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Spolek rodáků a přátel Hodkovic
srdečně zve členy i nečleny, mladé i dříve narozené 

na veřejnou výroční schůzi a přednášku

v pátek 25. ledna 2019 od 18:00 hodin

v restauraci „U arcivévody Štěpána“, náměstí T.G.Masaryka.

Program schůze:

1) Revize členů, zápis nových členů (roční příspěvek 100,-Kč, senioři 50,-Kč)
2) Hodnocení činnosti Spolku za rok 2018
3) Zpráva pokladníka o stavu pokladny Spolku, příjmy a výdaje
4) Revizní zpráva financí
5) Plán činnosti Spolku na rok 2019         
6) Diskuze

Po skončení schůze (cca od 19:00) proběhne přednáška 

MUDr. Zdeňka Jodase:

„Konrad Blaschka a Franz Schmitt – životní osudy 
textilních podnikatelů“
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Rada města Hodkovice nad Mohelkou Vás zve 

na společné setkání.
Sejdeme se ve středu 

30. 1. 2019 od 18 hodin 
v „klubovně hasičů“ v Jílovém. 

Přijďte s námi diskutovat  
o Vašich námětech, připomínkách a problémech.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Za radu města 
Markéta Khauerová – starostka města

Hodkovická výročí v roce 2019
V letošním roce si můžeme připomenout několik kulatých výročí v souvislosti s Hodkovicemi.

190 let – založení vinic v Boženicích
130 let – uskutečněna přestavba radnice
120 let –  výstavba nového pivovaru, 

výstavba Obřího sudu
110 let – do provozu bylo uvedeno elektrické osvětlení
105 let – začátek první světové války
  95 let –  položení základního kamene nové české školy, 

otevření nové rozhledny na Javorníku
František Nejedlo, Spolek rodáků a přátel Hodkovic
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Pro plynulý vývoz nádob je třeba, aby byly nádoby volně přístupné a bylo s nimi možné bez problé-
mů manipulovat. Je nutné v den svozu neparkovat vozidla před nádobami a na přilehlé komunikaci. 
Špatně zaparkovaná vozidla brání průjezdu popelářských vozů a často i samotnému výsypu nádob.

Do popelnic patří pouze vychladlý popel, ne horký, ani vlažný! To samé platí i pro pytle s logem 
svozové firmy s nosností 20 kg, kam nelze dávat teplý popel a ostré předměty.

Při nerespektování těchto opatření hrozí, že popelnice nebudou řádně vyvezeny.

Svozový den je pro Hodkovice nad Mohelkou, Záskalí a Radoňovice každý týden v pátek: 
od 00:00 hod do 24:00 hod.

Svozový den pro Jílové u  H. n. M. a  Citeře je každý týden v  úterý: od 00:00 hod  
do 24:00 hod.

ÚHRADA POPLATKŮ v roce 2019
Výše poplatků za svoz komunálního odpadu a výše poplatků za psa zůstávají stejné jako v roce 2018 
a možnost úhrady je:
– hotově na pokladně MěÚ
– platební kartou na pokladně MěÚ
– bezhotovostně na účet města 0984945399, kód banky 0800, v.s. 1337 a číslo popisné.

Termíny pro platbu poplatku za komunální odpad jsou:
– při pololetní platbě je termín do 31. 3. 2019 a do 30. 9. 2019,
– při jednorázové platbě za celý rok je termín do 31. 5. 2019.

Termín pro platbu poplatku za psa je do 31. 3. 2019
– hotově na pokladně MěÚ
– platební kartou na pokladně MěÚ
– bezhotovostně na účet města 0984945399, kód banky 0800, v.s. 1341.

UPOZORNĚNÍ K VÝVOZU NÁDOB NA KOMUNÁLNÍ ODPAD

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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WWW.SPORTPARKLIBEREC.CZ

Vstupenky v síti ticketpro
Volejte zdarma 800 800 007
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ZIMNÍ POHÁDKOVÁ SEZÓNA 2018/19
vždy v neděli v 15.00 v KD v Klubovně Monroe, Hodkovice nad Mohelkou

6. 1. 2019   PLETENÉ POHÁDKY
hrají Čmukaři, Turnov

13. 1. 2019   ČERVENÁ KARKULKA
          hraje divadlo Na židli, Turnov 

27. 1. 2019   JÁ JSEM MUZIKANT
hraje Dagmar Čemusová, Český Dub

20. 1. 2019   CHALOUPKA K NAKOUSNUTÍ 

a O HUBATÉ KÁČE 
                    hraje Jiří Polehňa, Hradec Králové,  

Vstupné dobrovolné, těšíme se na vás.
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Jak na stáří? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nadační fond Veolia a Buď fit seniore z. s. 
vás srdečně zve na dvouhodinový workshop Davida Hufa o zdravém životním stylu 

 

„Věk je jen číslo“ 
Bude se povídat i cvičit. 

 

 
> Zajímá vás, jak hospodařit s vlastní životní energií? 
> Jak ji co nejlépe využít pro své zdraví a prospěch? 
> Chcete se dozvědět, jaký pohyb je pro vás vhodný a jak předcházet úrazům? 

 

 
16. 1. 2019 ve 13.30 v DPS Hodkovice nad Mohelkou 
Bližší informace Lenka Vítová na tel. čísle 605 408 474 nebo 

Zdena Rybářová přímo v DPS Hodkovice nad Mohelkou 
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 Vás zvou na třetí 

 

 
 
 
 
 
 
 

                 Místo konání: v budově hasičárny Záskalí 
 

Kdy:  5.1.2019  od 16,30 hod. 
Promítání – vyprávění – překvapení - živá hudba - občerstvení  

 

Cesta do Santiaga de Compostela - fotky, povídání 
Martina Josífek Zelinková absolvovala sama Svatojakubskou cestu na koloběžce do 
jednoho z nevýznamnějších poutních míst Evropy. 43 dnů, 3467 km a ještě mnohem 
více pocitů, myšlenek a zážitků. Alespoň některé střípky z cesty nám přijde předat.  
 

Marčánova sezóna - fotky, povídání 
Před rokem se Marčáno s Pavlou rozhodli další koloběžkovou sezónu nakopnout 
a všichni se nestačili divit, co dokázali. Marčáno nám například poví, jaké to je vyjet 
6x Mount Ventoux v jednom dnu. Absolvovat Přejezd na 2. místě a hned nastoupit do 
týmu Tristepu a s ním štafetově objet 2222km. 
 
Velké překvapení, které zatím v koloběžkářském světě nebylo k vidění!! 

(Alespoň si to myslíme) Dosud však není zcela jisté, že zde k vidění bude. 
 

Hřeb večera Marek a Dobroběžka - video, fotky, povídání 
Po projetí Jižní Ameriky na koloběžce, vyrazil Marek Jelínek na další cestu do Asie. 
Dovíme se, co všechno ho potkalo na trase z Indie přes Nepál, Bangladéš, Laos, 
Vietnam, Thajsko do Singapuru dlouhé 7850 km, kterou projel za 7 měsíců. 
 

Vyhlášení celkových výsledků Seriálu dlouhého koloběhu 
 

Po skončení povídání (cca 21hod) bude hrát živá hudba. 
Občerstvení v podobě tekuté (pivo….) i tuhé (řízky….) bude zajištěno po celý večer. 
Vstupné: děti (0-10 let) zdarma, (10-18 let) 50 Kč, dospělí 150 kč                                                               
Vstupné lze zaplatit na účet 2101450878/2010. K platbě uveďte jména, pro která je 
vstupné placeno. U vchodu pak stačí nahlásit jména. Program je nabitý a do sálu se 
vejde cca 90 osob. Vstupné lze zaplatit samozřejmě i přímo na místě. Parkování 
zajištěno. Možnost přespání přímo v sále hasičárny (karimatku a spacák s sebou). 
V neděli 6.1. se bude možná společně běžkovat – upřesníme. 
Akce se uskuteční v Hodkovicích-Záskalí GPS N 50°41.10718', E 15°5.15893' 
Tel. 608 346 903, email: pavel.stork@seznam.cz,www.kolobezkyhodkovice.cz 
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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

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

UPOZORNĚNÍ
Od ledna 2019 si v Městské knihovně v Hodkovicích nad Mohelkou  
můžete kromě časopisů, knih a her půjčit také deník Liberecký den.

Hana Vaňková

vedoucí Městské knihovny a kulturního střediska

Mánesova 560

463 42 Hodkovice nad Mohelkou

Pl
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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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Zájezd do Caorle – hotel Teresa
12. 6. – 21. 6. 2019

CENA:
7 600 Kč / ubytování, doprava, polopenze / dospělá osoba 
6 500 Kč / ubytování, doprava, plná penze / dítě 6–12 let 
5 200 Kč / ubytování, doprava, plná penze / dítě 3–6 let 
2 400 Kč / dítě do 3 let bez nároku na lůžko a stravu, jen doprava

Cena zahrnuje: dopravu dálkovým autobusem, ubytování v hotelu na 7 nocí 
uvítací polévka, balkon, ložní prádlo a ručníky, denní úklid na pokojích, 
nepřetržité služby delegáta, Wi-Fi neomezeně, pojištění CK proti úpadku.

Příplatky povinné: pobytová taxa 0,50 EUR / osoba nad 12 let (hradí se na 
místě v hotovosti delegátce)

•	Možno zakoupit celou řadu výletů (Benátky, Jesolo Tropicarium a Sealife, 
Aquileia, Terst a zámek Miramare, Verona, Gardaland a Lago di Garda, 
Portogruaro, Padova a další.

•	Možnost dokoupení plážového servisu  
(slunečník + 2 lehátka) na soukromé pláži

•	V hotelu možnost zakoupení čepovaného českého 
piva za koruny!!!

•	Zájezd pro širokou veřejnost
•	Nevratná záloha do 24. 2. 2019  je 2000 Kč/osoba, 

č.ú. 2220555349/0800

 

Přihlášení a více informací na tel. čísle 604 122 544 – Světlana Brázdová
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MĚSTSKÉ KINO V HODKOVICÍCH NAD MOHELKOU 

NENECHTE SI UJÍT

ANT-MAN A WASP, Akční sci-fi komedie USA ,118 minut
Filmový svět studia Marvel se rozrůstá o snímek Ant-Man a Wasp, který je novou kapitolou o super-
hrdinech, kteří se umějí zmenšovat. Scott Lang musí čelit následkům svých rozhodnutí nejen jako 
superhrdina, ale i otec. Sotva se mu podaří najít rovnováhu mezi osobním životem a povinnostmi, 
které má jako Ant-Man, objeví se Hope van Dyneová a dr. Hank Pym s novou naléhavou misí. (Falcon)

uvádíme v našem kině 11. 1. 2019 od 19.00 hodin

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ, Česká komedie, 95 minut

Charismatický cynik Karel Král (Jiří Langmajer), trochu šovinista a sarkastický sympaťák, na kterého 
ženy letí, je šéfredaktorem časopisu Playboy. Jednoho dne jeho nezávazný způsob života utrží hned 
několik ran. Dostane výpověď kvůli průšvihům a poklesu prodejnosti časopisu, bývalá manželka 
a dcera ho opět naštvou, neznámá žena mu nabourá auto a na jeho místo je dosazena pohledná mladá 
šéfredaktorka Leona. Karel vyřeší problémy po chlapsku – společně s nejlepším kamarádem Čestmí-
rem (Matěj Hádek) se opije a v dobrodružné noci si přeje, aby se stal ženou, protože „ženský to mají 
v životě mnohem jednodušší a on je na tom kvůli nim bídně.“  Ráno Karel zjistí, že následkem noční 
alkoholické „jízdy“ a zásahem vědmy Zoltany (Pavla Tomicová) se stal ženou (Anna Polívková). Ovšem 
pouze fyzicky. Karel se jako Karla musí vyrovnat nejen s novým vzhledem, ale hlavně se naučit fun-
govat v ženském těle a zjistit, zda to mají ženy opravdu snazší? (CinemArt)

uvádíme v našem kině 25. 1. 2019 od 19.00 hodin

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

Pl
ac

en
á 

in
ze

rc
e

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



KINO – LEDEN 2019 
HODKOVICE NAD MOHELKOU

Pátek 4. ledna

NEPROMÍTÁ SE
Pátek 11. ledna v 19.00 hodin

ANT-MAN A WASP
Filmový svět studia Marvel se rozrůstá o  snímek, který je novou kapitolou 
o superhrdinech, co se tentokrát umějí zmenšovat. Akční sci-fi komedie USA. 
Doporučeno od 12 let. Délka 118 minut. Vstupné 80 Kč.

Pátek 18. ledna v 17.30 hodin

HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ
Drákula a  jeho doprovod si užívají poklidnou plavbu včetně strašidelného 
volejbalu, exotické exkurze a opalování při měsíčku. Dokud se ovšem Drákula 
nezblázní do záhadné kapitánky lodi. Animovaná komedie USA. Délka 97 
minut. Vstupné 50 Kč.

Pátek 25. ledna v 19 hodin

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
Charismatický cynik Karel Král se opije a v dobrodružné noci si přeje, aby se 
stal ženou. A to se mu skutečně vyplní. Česká komedie s Jiřím Langmajerem 
a Annou Polívkovou. Délka 95 minut. Vstupné 80 Kč.

Výstava v předsálí kina

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

HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ
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Ti nabízí zboží, které je oproti jiným obcho-
dům příliš levné, a prodejci zpravidla vyžadují 
platbu předem převodem na účet. Stává se, že 
objednané zboží nepřijde vůbec či dorazí něco 
jiného, bezcenného, nebo se může jednat o na-
podobeninu, kterou laik nemusí poznat. Často se 
také stává, že se zboží po krátké době opotřebuje 
a v případě reklamace vám prodejce reklamaci 
neuzná. Zboží koupené po internetu ale můžete 
do 14 dnů bez udání důvodu vrátit.

Je obtížné vypátrat pachatele těchto podvodů, 
prokázat jim úmysl podvodného jednání, a zís-
kat tak peníze zpět.  Mezi nejčastější podvody 
stále patří nedoručení zboží. 

Pár rad, jak prostřednictvím webových portálů 
co možná nejbezpečněji nakupovat:

 y  Velmi důležité je nakupovat u prodejců, kte-
ré dobře znáte. Pokud je neznáte, předem si 
o nich zjistěte potřebné informace. 

 y  Čtěte recenze a zkušenosti od jiných nakupu-
jících.

 y  Prohlédněte si údaje o e-shopu. Podvodné ob-
chody většinou neuvádějí vůbec žádné nebo 
naopak smyšlené kontaktní údaje. Vyhledejte 
a uchovejte si veškeré kontakty na prodejce.

Dnešní počítačová doba přináší nejen možnost získávání velkého množství informaci, ale také 
pohodlné nakupování zboží přes internet s dodáním až do domu. Nakupování přes internet usku-
tečňujeme pomocí e-shopů od prodejců, které ani nikdy neuvidíme. Bohužel anonymita internetu 
nahrává podvodníkům, nepoctivým obchodníkům a prodejcům.

Pozor na nákupy přes internet

 y  Peníze na účet předem zasílejte pouze prodej-
cům, které opravdu dobře znáte. 

 y  Raději neplaťte za zboží předem. Riziko, že ne-
zaplatíte, je při online nákupech na obchodní-
kovi, a ten s tím musí počítat. 

 y  Doporučujeme zásilku hradit na dobírku.
 y  V případě, že prostřednictvím internetu usku-
tečníte nákup, uchovejte si záznam o inter-
netových transakcích, a to včetně webových 
stránek prodejců.

 y  Před nákupem zboží si řádně přečtěte obchodní 
podmínky, seznamte se s reklamačním řádem. 
Jestli jej obchod nemá, nenakupujte u něj!

 y  Při dodání zboží si řádně zkontrolujte obsah 
zásilky.

Při nákupu zboží prostřednictvím internetu 
buďte obezřetní a vždy zvažte věrohodnost pro-
dejce. Zjistěte si o něm co nejvíce informací, pro-
věřte si recenze a zboží raději neplaťte převodem 
z účtu předem.

V případě, že se stanete obětí podvodného jedná-
ní či nekalé praktiky ze strany prodejce, kontak-
tujte nejbližší policejní služebnu nebo linku 158.

por. Mgr. Lenka Dvořáková
KŘPL, koordinátor prevence kriminality

Informace z MŠ Sluníčko – prosinec
 y Ve čtvrtek 29. 11. proběhla ve školce advent-
ní dílnička. Děti si společně s rodiči vyrobili 
krásné adventní věnce a svícínky. Děkujeme za 
účast a budeme se těšit příští rok.

 y Ve středu 5. 12. si pro nás děti ze Základní ško-
ly Hodkovice n. M. připravily „čertovské pek-
lo“. Všechny třídy se společně vydaly na cestu 
a pořádně nevěděly, co je čeká. Po příchodu do 

školy měly některé děti v očích strach, aby je 
čert náhodou neodnesl, ale všechno dobře do-
padlo, a o žádné dítko jsme nepřišly. Děti za-
zpívaly písničky a dostaly nadílku od Mikuláše 
(balíčky zařídila mateřská škola). Děkujeme.

 y Na zahradě školky jsme si ozdobily Vánoční 
stromeček a konečně si užily první sníh.
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 y Ve čtvrtek 13. 12. se v naší školce konaly vá-
noční besídky jednotlivých tříd. Děti velmi tré-
novaly na tento velký den, aby rodičům mohly 
předvést, jak jsou šikovné :-). Zakončily jsme 
je rozdáním dárečků, které děti vyrobily, a vá-
nočním posezením s rodiči. Všechny besídky 
byly velice krásné. Slzy v očích rodičů mluvily 
za vše :-).

 y V pátek 14. 12. jsme navštívily místní kino, 
kde na nás čekala pohádka „Bob a Bobek“. Děti 
si pohádku velmi užily.

 y V pondělí 17. 12. a v úterý 18. 12. jsme měli 
poslední lekci „Školy sportu“. Děti se velmi tě-
šily, ale zároveň byly smutné, protože to skon-
čí. Děti si za 7 lekcí vyzkoušely různé sporty, 
naučily se novým věcem a na závěr od trenérů 
dostaly medaile. Děkujeme za spolupráci.

 y Ve středu 19. 12. naši školku navštívilo oblíbe-
né divadlo „Koloběžka“ s pohádkou „Jak pekli 
čerti vánoční cukroví“. 

CO NÁS ČEKÁ V LEDNU:

 y Rozbalování dárečků, které nám Ježíšek na-
dělil.

 y „Barevný týden“

 y V lednu se můžeme společně těšit na stavění 
sněhuláka (pokud nám to počasí dovolí a na-
padne sníh). Tato akce se bude konat 9. 1. 2019 
od 10 hodin na louce pod lesem. Jsou zváni 
všichni rodiče a široká veřejnost.
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Je netradičně zpracovaná formou komiksu. Najdete zde klíčové události, které ovlivnily dějiny 
našeho státu (kolektivizace, kultura a architektura první republiky, industrializace a hospodář-
ská krize, osvobození ČSR a odsun Němců, 
turistika a rekreace, sklářství 60. léta, srpen 
1968, podzim 1938, vznik republiky 1918, 
Rumburská vzpoura, sametová revoluce, od-
sun sovětských vojsk, vstup do EU).

Pozvánka na výstavu "Rok republiky"
Rádi bychom vás pozvali na panelovou výstavu s tématy důležitých mezníků ze 
stoleté historie od vzniku samostatného Československa.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ HODKOVICE NAD MOHELKOU 

POŘÁDÁ
V SOBOTU DNE 9.ÚNORA 2019 

 

 

 

 

všichni jste srdečně zváni 

REZERVACE POTRAVINY u Jiroušků tel: 773 695 444 

 

začátek 20:OO hod. v Hodkovickém 
v_KáDéčku od 20:00

 

Pořádáno za podpory města Hodkovice nad Mohelkou. 
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všichni jste srdečně zváni 

REZERVACE POTRAVINY u Jiroušků tel: 773 695 444 

 

začátek 20:OO hod. v Hodkovickém 
v_KáDéčku od 20:00

 

Pořádáno za podpory města Hodkovice nad Mohelkou. 


