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Jedná se o projekt spolku Fotografiemi pro 
radost, který zaštiťuje zapojené organizace 
a pořádá různé workshopy a společenské akce 
právě pro lidi s mentálním postižením. V tom-
to projektu je Domov zapojen od samého za-
čátku a vždy se těšíme, jakému tématu bude 
zasvěcen příští ročník. Po celou dobu je však 
stěžejním motivem fotografování a uživatelé 

Labyrint duše
našich služeb se rádi pochlubí svojí tvorbou, 
kdy jim jsou nápomocni svojí radou renomo-
vaní fotografové – za všechny jmenujme na-
příklad Jarmilu Štukovou nebo Roberta Vana.

Výstava je vyústěním ročníku 2018 věno-
vanému hravosti módy. Dle návrhů našich 
uživatelů jsme pod vedením módní návrhářky 
Liběny Rochové připravili a ušili šaty a naše 
uživatelky si mohly prožít své okamžiky slávy 
na módní přehlídce v Praze.

Naše organizace se i v letošním roce zú-
častní připravovaných akcí, tentokrát v duchu 
sportovním.

Tímto děkujeme vedení města, že nám 
umožnilo putovní výstavu zrealizovat v pro-
storách radnice v Hodkovicích nad Mohelkou.

Jana Lachmanová

V  pondělí 18. března proběhla na radnici 
v Hodkovicích vernisáž k výstavě nazvané La-
byrint duše. Snímky, které nafotili lidé s men-
tálním postižením z Domova a Centra aktivity 
v Hodkovicích nad Mohelkou a dalších šestnác-
ti organizací z celé republiky, je možné shléd-
nout až do 12. dubna.
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Úvodní slovo redakční rady
Vážení čtenáři, 
příroda se pomalu probouzí a vy se v dubnovém čísle dočtete, jak se k ní správně chovat, sa-
mozřejmostí jsou pozvánky na akce, ale také důležitá upozornění z městského úřadu. Na závěr 
bych vám chtěla popřát opravdu veselé Velikonoce a dětem bohatou pomlázku!

Za kolektiv redakční rady
Naďa Burianová

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

Jiří Vyskočil

Jaroslav Vála

Ludmila Roubínková

Jaroslava Kopová

Jubilanti v dubnu 2019

Miroslava Tvrdková

Adelinda Škopanová

Krista Svatošová

Přivítány budou tyto děti:
Eliška Bílá, Hugo Kozelka, Tereza Havrdová,  
Karel Tuček, Nela Brázdová, Anna Dědková

V pátek 12. 4. 2019 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.“ 
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Informace z 1. mimořádného zasedání zastupitelstva města 25. 2. 2019
-  Zastupitelstvo města schválilo připomínky a požadavky k podanému oznámení záměru: Výstavba 

obchodního areálu Hodkovice nad Mohelkou a pověřuje starostku města odesláním připomínek 
Krajskému úřadu Libereckého kraje.

Informace z 5. zasedání rady města 27. 2. 2019
-  Rada města projednala žádost o odkoupení pozemku města p.č. 457 o výměře 259 m2 (ostatní plo-

cha) v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou, kterou podal pan V., bytem Hodkovice nad Mohelkou. Rada 
města pověřuje starostku města zadáním geometrického zaměření pozemku.

-  Rada města vzala na vědomí upozornění na špatný stav opěrné zdi v ulici Dlouhý kopec, Hodkovice 
nad Mohelkou, které podala paní N., bytem Hodkovice nad Mohelkou.

-  Rada města souhlasí s výměnou rozvaděčů u dvou výtahů v Domě s pečovatelskou službou. Cel-
ková cena za oba rozvaděče činí dle nabídky společnosti MSV Liberec, s.r.o., Kralická 79, 46007 
Liberec 7, IČ: 61328952 340.240,00 Kč.

-  Rada města souhlasí s nabídkou spolupráce - konzultace a kontroly projektu „Cyklostezka podél 
silnice 278-část B) Vlčetín (obec Bílá)-Hodkovice nad Mohelkou“ na území města Hodkovice nad 
Mohelkou. Nabídku předložil Ing. Jiří Rutkovský, Americká 765/90, 46010 Liberec, IČ: 49109286. 
Nabídková cena činí 44.900,00 Kč.

-  Rada města vzala na vědomí inventarizační zprávu o výsledcích inventury majetku ve správě 
Města Hodkovice nad Mohelkou k 31. 12. 2018. Porovnáním fyzické inventury s účetním stavem 
nebyly zjištěny žádné rozdíly.

-  Rada města projednala žádost o vyhrazené parkoviště pro dva automobily na části pozemku města. 
p.č. 251/3 o výměře 163 m2 (ostatní plocha) v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou, kterou podali manželé 
P., bytem Hodkovice nad Mohelkou. Žádost podávají z důvodu každodenní dopravy dcery, která je 
držitelkou ZTP/P. Rada města pověřuje řešením žádosti paní Danu Karmazínovou.

-  Rada města projednala vyjádření Státního pozemkového úřadu pro Liberecký kraj, U Nisy 745/6a, 
46057 Liberec, IČ: 01312774 k žádosti o bezúplatný převod části pozemku p.č. 326/1 k.ú. Jílové 
u Hodkovic nad Mohelkou a souhlas s pořízením geometrického plánu na oddělení části pozemku 
a zmocnění Mgr. Heleny Řezáčové k podání žádosti o souhlas s dělením výše uvedeného pozemku 
na místně příslušném stavebním úřadě.

-  Rada města schválila zadání dopracování dokumentace pro společné řízení pro stavbu Hodkovice 
nad Mohelkou, Jílové – kanalizace a ČOV firmě Zdeněk Hudec s.r.o., Rychnov u Jablonce nad Nisou, 
Spojovací 180, PSČ 46802, IČ: 24219614 za cenu 329.000,00 Kč a pověřuje starostku města přípra-
vou smlouvy v intencích nabídky a podpisem smlouvy.

-  Rada města ruší své usnesení č. 55/19 ze dne 13.02.2019 v plném rozsahu a přijímá nové usnesení 
v tomto znění: Rada města souhlasí s výpovědí nájemní smlouvy uzavřené mezi městem a pa-
nem K., bytem Hodkovice nad Mohelkou uzavřené dne 18. 1. 2013. Předmětem nájemní smlouvy 
byl nájem části pozemku města p.č. 82 (ostatní plocha) o výměře 250 m2 v k.ú. Záskalí. Ve smlouvě 
byla sjednána výpovědní lhůta 3 měsíce.

-  Rada města schválila žádost ředitelky Základní školy v Hodkovicích nad Mohelkou, aby hospo-
dářský výsledek ZŠ za rok 2018 ve výši 840.104,71 Kč byl ponechán pro potřebu ZŠ a byl rozdělen 
takto: 754.583,00 Kč tvorba rezervního fondu ZŠ – výměna oken, 50.000,00 Kč tvorba rezervního 
fondu – obnova počítačového vybavení školy a 35.521,31 Kč tvorba fondu odměn ZŠ.

Městský úřad informuje
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Pokračování na straně 6

-  Rada města provedla vyhodnocení výzvy k podání nabídek na akci „Bezbariérový přístup a vstup 
na zdravotní středisko“. Nejvýhodnější nabídku předložil za cenu 1.128.896,50 Kč bez DPH Zdeněk 
Jeřábek, Kněžičky 23, 463 43, Český Dub, IČ: 46032711.

-  Rada města provedla vyhodnocení výzvy k podání nabídek na akci „Rekonstrukce mostu Rych-
novská přes Mohelku“. Nejvýhodnější nabídku předložila za cenu 2.789.659,00 Kč bez DPH společ-
nost VIAMONT Servis a. s., Mařákova 3079/2, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem, 
IČ: 25021851.

-  Rada města schválila Smlouvu o dílo na opravu části náhonu s firmou Zdeněk Jeřábek, Kněžičky 
23, 463 43 Český Dub, IČ 46032711 za cenu 181.849,60 bez DPH.

Informace ze 6. zasedání rady města 27. 2. 2019
-  Rada města projednala návrh na udělení ceny města Hodkovice nad Mohelkou a předává věc 

k rozhodnutí do zastupitelstva města.

-  Rada města souhlasí s žádostí o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
a dohodu o umístění stavby č: IV-12-4017699/VB2. Předmětem smlouvy je zřízení umístění, pro-
vozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy. Stavbou bude dotčena nemovitost 
v majetku Města Hodkovice nad Mohelkou, a to pozemek p.č. 315/9 (trvalý travní porost) o celkové 
výměře 337 m2, v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou. Jednorázová finanční náhrada za zřízení věcného 
břemene se smluvně sjednává ve výši 1.000,- Kč plus daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby 
platné ke dni uskutečnění platby. Rada města předává věc k rozhodnutí do zastupitelstva města.

-  Rada města nesouhlasí s žádost o dlouhodobý pronájem pozemků města p.č. 66 (trvalý travní po-
rost) o celkové výměře 5497 m2, p.č. 290 (trvalý travní porost) o celkové výměře 5497 m2 a p.č. 289 
(ostatní plocha) o celkové výměře 28597 m2, vše v k.ú. Záskalí, kterou podala paní Monika Titěrová, 
Horní Podhájí 126, 463 12 Jeřmanice, IČ: 66678366. Záměrem je sekání trávy na seno. 

-  Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Lesnického fondu Libe-
reckého kraje č. OLP/284/2019 a pověřuje starostku města podpisem smlouvy.

-  Rada města souhlasí s pořádáním cyklistického závodu „Jarní časovka jednotlivců“ dne 28. 4. 2019 
od 10.00 hod. do 12.30 hod. a uzavřením silnice č. II/278 mezi Hodkovicemi nad Mohelkou a Čes-
kým Dubem v době konání závodu. Rada města požaduje zajistit řádnou pořadatelskou službu 
a dodržovat pořádek a čistotu během závodu i po jeho skončení. V případě nedodržení tohoto poža-
davku budou náklady vyúčtovány pořadateli.

-  Rada města souhlasí s žádostí o poskytnutí finančního daru ve výši 13.500,00 Kč. Žádost podala 
společnost Hospic sv. Zdislavy, o.p.s., se sídlem Pod Perštýnem 321/1, 460 01 Liberec IV – Perštýn, 
IČ 28700210. 

-  Rada města schválila roční účetní závěrku příspěvkové organizace Technické služby Hodkovice, Li-
berecká 6, Hodkovice nad Mohelkou dle předložených výkazů a podkladů, sestavenou k 31. 12. 2018 
pro rok 2018, a to bez výhrad.

-  Rada města schválila roční účetní závěrku příspěvkové organizace Bytové hospodářství Hod-
kovice, Liberecká 6, Hodkovice nad Mohelkou dle předložených výkazů a podkladů, sestavenou 
k 31. 12. 2018 pro rok 2018, a to bez výhrad.

-  Rada města schválila návrh ředitele Technických služeb Hodkovice, Liberecká 6, Hodkovice nad 
Mohelkou, aby hospodářský výsledek za rok 2018 ve výši 139.604,47 Kč byl použit na na částečnou 
úhradu ztráty z roku 2017.

-  Rada města schválila návrh ředitele Bytového hospodářství Hodkovice, Liberecká 6, Hodkovice 
nad Mohelkou na úhradu ztráty z roku 2018 ve výši 24.145,36 Kč z rezervního fondu organizace.
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-  Rada města schválila roční účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Hodkovice nad 
Mohelkou dle předložených výkazů a podkladů, sestavenou k 31. 12. 2018, a to bez výhrad.

-  Rada města vzala na vědomí inventarizační zprávu o výsledcích inventury majetku ve správě pří-
spěvkové organizace Mateřská škola Hodkovice nad Mohelkou k 31. 12. 2018. Porovnáním fyzické 
inventury s účetním stavem nebyly zjištěny žádné rozdíly.

-  Rada města schválila roční účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola T. G. Masaryka 
Hodkovice nad Mohelkou dle předložených výkazů a podkladů, předávaných KÚLK, sestavenou 
k 31. 12. 2018 pro rok 2018, a to bez výhrad.

-  Rada města vzala na vědomí inventarizační zprávu o výsledcích inventury majetku ve správě pří-
spěvkové organizace Základní škola Hodkovice nad Mohelkou k 31. 12. 2018. Porovnáním fyzické 
inventury s účetním stavem nebyly zjištěny žádné rozdíly.

-  Rada města schválila Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí do mateřské školy pro školní rok 
2019/2020 předložené ředitelkou mateřské školy.

-  Rada města projednala žádost ředitelky Mateřské školy Hodkovice nad Mohelkou o udělení vý-
jimky v počtu zapsaných dětí ve třídách pro školní rok 2019/2020 na základě § 23 odst. 5 záko-
na č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 2 odst. 2 vyhlášky č. 14/2004 Sb., o předškolním 
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Rada města schválila udělení výjimky v počtu zapsaných 
dětí na školní rok 2019/2020 ve třech třídách, kapacita se stanovuje na 28 dětí ve třídě. Celková 
kapacita se stanovuje na 104 dětí, z toho 20 v nové přístavbě.

-  Rada města vzala na vědomí Výroční zprávu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím za rok 2018 a Zprávu s přehledem o počtu podaných stížností, 
podnětů a oznámení mateřské školy. 

-  Rada města schválila, že termín pro podání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 
do mateřské školy pro školní rok 2019/2020 bude 14. 5. 2019 v době od 8.00 hod. do 12.00 hod. 
a od 13.00 hod do 16.00 hod. v kanceláři ředitelky mateřské školy. 

-  Rada města projednala žádost o povolení uzavření Mateřské školy v Hodkovicích nad Mohelkou. 
Žádost podala ředitelka mateřské školy paní Mgr. Irena Ryplová.

-  Rada města schválila návrh na uzavření mateřské školy v době od 8. 7. 2019 do 31. 7. 2019 a od 
1. 8. 2019 do 9. 8. 2019 s tím, že rodiče budou na tuto skutečnost řádně upozorněni.

-  Rada města projednala návrh na oddělení části pozemku a následné darování městu p.č. 349 (tr-
valý travní porost), o výměře cca 38 m2 v k.ú. Záskalí, který ústně podal pan Z., bytem Hodkovice 
nad Mohelkou. Jedná se o část pozemku, na kterém se nachází kaplička sv. Anny a tři vzrostlé lípy. 
Rada města s darováním části pozemku souhlasí za podmínky geometrického oddělení pozemku 
na náklady pana Z.. Rada města pověřuje řešením tohoto bodu Ing. Danu Karmazínovou. 

-  Rada města vzala na vědomí informaci o stavu dluhů za užívání městských bytů ke dni 28. 2. 2019. 
Dluhy činí 102.167,00 Kč. 

-  Rada města projednala návrh na obsazení volného bytu v DPS Hodkovice nad Mohelkou a schvá-
lila přidělení bytu č. 17 manželům G., bytem Hodkovice nad Mohelkou.

-  Rada města po projednání schválila zadání výkonu TDS a koordinátora BOZP na akci „Rekonstruk-
ce mostu M6 v Rychnovské ulici přes Mohelku“ paní Skoblové Pavlíně, U Lesíčka 381, 460 10 Liberc 
10, IČ: 86779753 za cenu 84.800,00 Kč.

-  Rada města schválila zadání rekonstrukce vedení ČEZ – veřejné osvětlení v délce vedení 706 m, po-
čtu světelných bodů 17 ks , Rychnovská, Hodkovice nad Mohelkou společnosti KOLLERT ELEKTRO 
s.r.o., Svárovská 108, 460 10 Liberec 22, IČ: 25464787 za cenu 206.369,13 včetně DPH.



7Kulturní kalendář 7

-  Rada města souhlasí se změnou dodavatele obědů pro PS Hodkovice nad Mohelkou. 

-  Rada města schválila zadání výměny 6 ks oken v prostorách TS Hodkovice, Liberecká 6, Hodkovice 
nad Mohelkou panu Zdeňku Jeřábkovi, Kněžičky 23, 463 43, Český Dub, IČ: 46032711 za cenu 
85.658,32 Kč včetně DPH a pověřuje starostku města podpisem objednávky. 

-  Rada města schválila dodání radaru na spodní část ul. Českodubská společností BÁRTEK ROZ-
HLASY, s.r.o., Vyšehradská 1349/2, Nové Město, 128 00 Praha 2, IČ: 27781275 za cenu 86.140,00 Kč 
včetně DPH.

-  Rada města schválila zadání výměny 2 ks oken a 1 ks dveří společnosti Profiltechnik alusystem 
s.r.o., Kocourov 8, 463 42 Bílá, IČ: 28748786 za cenu 74.037,00 Kč včetně DPH a odtahu kuchy-
ně panu Jaroslavu Kyselému, Vlnařská 837/3, 460 06, Liberec VI-Rochlice, IČ: 63792044 za cenu 
78.895,63 Kč včetně DPH. Realizaci obou akcí provede nájemce KD a budou součástí finančního 
plnění ze strany nájemce. 

Informace ze 2. zasedání zastupitelstva města 20. 3. 2019
-  Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 1/2019. Příjmy v rozpočtové změně jsou 

1.090.000,00 Kč, výdaje v rozpočtové změně jsou 0,00 Kč a změna financování v rozpočtové změně 
je minus 1.090.000,00 Kč. Příjmy po této rozpočtové změně budou 57.302.336,00 Kč, výdaje po roz-
počtové změně budou 68.212.336,00 Kč a financování po rozpočtové změně bude 10.910.000,00 Kč. 

-  Zastupitelstvo města schválilo nabídku na koupi pozemků p.č. 292/2 (ostatní plocha) o výměře 
376 m2 a p.č. 292/3 (travní plocha) o výměře 612 m2, vše v k.ú. Záskalí, kterou podali pan K. a paní 
K., bytem Minkovice. Kupní cena je navržena ve výši 50,00 Kč/m2.

-  Zastupitelstvo města neschválilo žádost o koupi pozemků města p.č. 684 (ostatní plocha, způsob 
využití ostatní komunikace) o výměře 239 m2 a části pozemku p.č. 404/1 (ostatní plocha, způsob 
využití jiná plocha) o výměře cca 200 m2 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou. Žádost předložil pan H., 
bytem Hodkovice nad Mohelkou. 

-  Zastupitelstvo města Hodkovice nad Mohelkou schválilo bezúplatný převod pozemků v k.ú. Jílové 
u Hodkovic nad Mohelkou, parcely č. 382, ostatní plocha, ostatní komunikace a parcely č. 430, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, z vlastnictví státu do vlastnictví Města Hodkovice nad Mohel-
kou, včetně znění Smlouvy o bezúplatném převodu č. 501/ULB/2019. 

-  Zastupitelstvo města Hodkovice nad Mohelkou schválilo bezúplatný převod pozemku č. 1853, ostatní 
plocha, ostatní komunikace v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou z vlastnictví státu do vlastnictví Města 
Hodkovice nad Mohelkou, včetně znění Smlouvy o bezúplatném převodu č. 1109/ULB/2019. 

-  Zastupitelstvo města schválilo žádost o uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
01/2019 mezi Městem Hodkovice nad Mohelkou a společnosti ADV Computers s.r.o., Dr. Milady 
Horákové 44/119, 46006 Liberec, IČ: 25276018. Společnost ADV Computers s.r.o. provozuje na po-
zemkových parcelách p.č. 1450, ostatní plocha/zeleň o výměře 4422 m2, p.č. 1729/1, ostatní plocha/
jiná plocha o výměře 3436 m2, p.č. 1729/4, ostatní plocha/jiná plocha o výměře 744 m2, p.č. 1729/7, 
ostatní plocha/jiná plocha o výměře 1107 m2, p.č. 1729/10, ostatní plocha/ostatní komunikace 
o výměře 1419 m2, p.č. 1730/1, ostatní plocha/jiná plocha o výměře 4616 m2, p.č. 1730/10, ostat-
ní plocha/jiná plocha o výměře 201 m2, p.č. 1739, ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 
684 m2, p.č. 1744, ostatní plocha/zeleň o výměře 101 m2, p.č. 1745/1, ostatní plocha/ostatní komu-
nikace o výměře 1228 m2, p.č. 1755/1, ostatní plocha/jiná plocha o výměře 9990 m2, p.č. 1755/3, 
ostatní plocha/jiná plocha o výměře 210 m2, p.č. 1756, trvalý travní porost o výměře 1844 m2 
a p.č. 1761, ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 5866 m2 síť elektronické komunikace – op-
tickou síť. Jednorázová finanční náhrada za zřízení věcného břemene se smluvně sjednává ve výši 
37.550,00 Kč + DPH dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby.

Pokračování na straně 8
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-  Zastupitelstvo města schválilo žádost o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a dohodu o umístění stavby č: IV-12-4017699/VB2. Předmětem smlouvy je zřízení umís-
tění, provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy. Stavbou bude dotčena 
nemovitost v majetku Města Hodkovice nad Mohelkou, a to pozemek p.č. 315/9 (trvalý travní 
porost) o celkové výměře 337 m2, v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou. Jednorázová finanční náhrada 
za zřízení věcného břemene se smluvně sjednává ve výši 1.000,- Kč + DPH dle zákonné sazby platné 
ke dni uskutečnění platby.

-  Zastupitelstvo města vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o nočním klidu. Tato vyhláška 
nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

-  Zastupitelstvo města schválilo předkládání nominací na udělení Ceny města Hodkovice nad Mohel-
kou na předloženém formuláři. Termín nominací bude uzavřen dne 31. 5. 2019.

- Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zápis č. 1 kontrolního výboru ze dne 11. 3. 2019.

- Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zápis z 2. schůze finančního výboru ze dne 15. 3. 2019.

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

Zapsala Markéta Khauerová – starostka města

Cena města Hodkovice nad Mohelkou (dále jen cena města) se uděluje, jako osobní ocenění 
města jejím žijícím občanům, kteří zde trvale žijí, zejména za ojedinělý přínos pro město. Cenu 
města uděluje zastupitelstvo města na návrh člena zastupitelstva nebo na návrh rady města. 
Občané města je mohou podávat jejich prostřednictvím. Návrh na udělení ceny města se po-
dává písemně. Součástí návrhu na udělení ceny města je řádné zdůvodnění návrhu na udělení 
této ceny. Cena města je udělována zejména:

–  Za aktivity mající vztah k městu, a to např. v oblasti umělecké, společenské, kulturní, spor-
tovní, technické, podnikatelské nebo spolkové činnosti.

–  Za činy spojené s osobním hrdinstvím, které znamenalo záchranu života občanů, jejich ma-
jetku, historických nebo kulturních hodnot města.

–  Cena města může být udělena jedné osobně i vícekrát, maximálně však 1x ročně.

–  Cena města bude udělena se souhlasem osob, kterým má být udělena.

–  Osobě, které byla udělena cena města, může být uděleno i čestné občanství.

Návrhy na udělení ceny města lze předávat členům rady města a zastupitelstva města, na 
předepsaném formuláři, do 31. 5. 2019 prostřednictvím podatelny města Hodkovice nad 
Mohelkou.

Formuláře je možné stáhnout na www.hodkovicenm.cz nebo osobně vyzvednout na poda-
telně města.

Udělení cen města
Zastupitelstvo na svém druhém zasedání schválilo pokyny pro nominace na 
udělení „Ceny města Hodkovice nad Mohelkou“.
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V týdnu od 8. dubna 
2019 bude zcela uzavřen 
z důvodu rekonstrukce 
most v Rychnovské ulici. 

Objízdná trasa bude 
označena, ulice Rychnovská 
podél Mohelky a ulice 
Pelíkovická budou 
průjezdné bez omezení. 
Předpokládaná délka 
rekonstrukce je 4 měsíce. 
O průběhu prací vás 
budeme informovat.

Oprava mostu „Rychnovská“

V  měsíci březnu byl schválen projekt na pořízení kompostérů pro občany města 
Hodkovice nad Mohelkou. 

Aktuálně připravujeme výběrové řízení na dodavatele. Vzhledem k rozsahu administrativy 
u  takto náročného projektu předpokládáme dodání a distribuci mezi evidované občany 
města v rozmezí června až srpna 2019. Občany, kteří mají podanou žádost budeme včas 
kontaktovat. Děkujeme za trpělivost a těšíme se na výsledek společného úsilí.

Kompostéry – aktuálně

Oznamuje našim spoluobčanům v Hodkovicích nad Mohelkou, že pro velký 
zájem je opět v prodeji kniha Ing. Václava Zajíčka „Moje Hodkovice“. 

Jedná se již o 2. dotisk. Autogramiáda autora proběhne ve středu 3. dubna a ve středu 
10. dubna 2019 vždy od 11.00 v cukrárně na náměstí v Hodkovicích nad Mohelkou. 
Knihu bude možné zakoupit přímo na místě.

Kniha Ing. Václava Zajíčka „Moje Hodkovice“ je opět v prodeji v cukrárně na náměstí 
v Hodkovicích nad Mohelkou.

OZNÁMENÍ
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ODPADY NOVINKY 
Svoz nebezpečných odpadů z domácností proběhne 5. května 2019

Jílové 10.55 11.05 Jílové u stanoviště kontejnerů
Hodkovice nad Mohelkou 11.10 11.20 Sportovní x Mánesova u stanoviště kontejnerů
Hodkovice nad Mohelkou 11.25 11.35 Náměstí T. G. Masaryka
Hodkovice nad Mohelkou 11.40 11.50 Liberecká x Tyršova u stanoviště kontejnerů

Sběr bude prováděn ambulantním způsobem, tj. pojízdnou sběrnou, která bude přistavena podle 
časového rozpisu na výše uvedeném stanovišti. Odpady budou přebírány kvalifikovanými pracov-
níky společnosti Severočeské komunální služby s.r.o.

Přijímány budou následující nebezpečné složky komunálních odpadů:
 � Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, vč. olejových filtrů
 � Oleje a tuky
 � Absorpční činidla (znečištěný textilní materiál)
 � Barvy, lepidla a pryskyřice
 � Rozpouštědla 
 � Kyseliny
 � Zásady (hydroxid)
 � Nepoužitá léčiva (léky)
 � Pesticidy (hnojiva)
 � Akumulátory, baterie, články a zářivky

POZOR!!! Vše musí být řádně označeno v uzavřených (originálních) obalech, objem a množ-
ství musí odpovídat provozu běžné domácnosti. Při převzetí bude požadována identifikace 
odpadu. 
   
Nebude přijímáno následující:
 � Elektro 
 � Stavební odpad, vč. eternitu, azbestu, asfaltu, omítek, lepidel, směsí apod. 
 � Nebezpečné odpady vznikající při podnikatelské činnosti

Způsob přebírání odpadů:
1. Sběr bude probíhat za přítomnosti zástupce městského úřadu a pod jeho dohledem.
2. Odpady budou předávány osobně občany pracovníkům zajišťujícím sběr.
3.  Odpad, který nebude předán přímo občany nebo zástupcem obce a bude na stanoviště umís-

těn před příjezdem mobilní sběrny nebo po jejím odjezdu nebude odvezen.

Další informace poskytne oddělení životního prostředí a památek MěÚ Hodkovice n. M. nebo 
přímo pracovníci Severočeských komunálních služeb s.r.o. na telefonním čísle 493 645 111.

V neděli 5. května proběhne v Hodkovicích a Jílovém mobilní svoz nebezpečných odpadů z domácností. 
Rozpis časů a míst je uveden níže.
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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

Městská knihovna v Hodkovicích nad Mohelkou

Upozornění
Městská knihovna bude ve středu 24. dubna 2019 otevřena od 9.00 do 11.00  

a od 12.00 do 15.30 a ve čtvrtek 25. dubna 2019 od 9.00 do 11.00.

Děkujeme za pochopení

Upozorňujeme naše čtenáře, že 
do naší knihovny dorazila první 
letošní dodávka nových knih. 
Více informací o novinkách 

naleznete na webu knihovny 
v záložce on line katalog.

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

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

Kontakt: 775 321 002

Nabízíme:
• nový vozový park
• měsíční příjem 35.000 – 40.000 Kč
• třináctý plat
• příspěvek na důchodové připojištění
• příspěvek na dopravu na pracoviště
• stabilní přepravy a víkendy doma.

Pl
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   sobota 
6. dubna 

Pojď
m

e si společně 
uklidit kapličky a jejich 
okolí  

Sraz bude v 10 hodin  
na nám

ěstí T. G
. M

asaryka 

S sebou si nezapom
eňte hlavně 

dobrou náladu. Vše ostatní bude  
zajištěno a po úklidu nás čeká  
sladká odm

ěna v cukrárně. 
M

oc se na Vás těším
 

. 
Inform

ace na tel. 605 262 137 N
agyová Petra 

K úklidu je m
ožné se přihlásit na w

ebu, viz níže. 
   K

ontaktní osoba: Petr N
ovák, 777 123 456 
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Vážení občané, rádi bychom vás vyzvali k  zapojení do přípravy výstavy "Vzpomínka na 
80. a 90 léta", podtitulem je dění v Hodkovicích i celé republice. Výstava bude veřejnosti 
představena 20. 9. 2019 při zahájení Hodkovických slavností.

Máte-li doma fotografie, obrazy či dobové písemné materiály, dobové předměty, nahrávky, hračky 
apod., budeme velmi rádi, pokud je pro přípravu výstavy zapůjčíte.

Veškeré materiály prosím přineste na podatelnu městského úřadu do 30. 6. 2019, materiály vám 
budou vráceny od 30. 9. 2019

V případě dotazů se prosím obracejte na: nada.burianova@hodkovicenm.cz nebo 725 417 186.

Za kolektiv kulturní komise – Naďa Burianová

Vzpomínka na 80. a 90. léta

Město Hodkovice nad Mohelkou by v letošním roce rádo realizovalo vydání kalendáře na rok 
2020 s fotkami našeho krásného města. Dovolujeme si vyzvat všechny nadšené fotografy, 
profesionály i amatéry, místní i z daleka, aby se zapojili a poslali nám své fotografie.

Podmínky:
 y Každý fotograf může zaslat maximálně 10 fotografii
 y fotografie na téma: „hodkovická zákoutí“ (mohou být průřezem celého roku)
 y fotografie musí být v požadované kvalitě (min. 3MG) a pouze na výšku
 y  fotograf zasláním fotografie souhlasí s jejím použitím pro potřeby města Hodkovice nad Mohelkou 

(webové stránky, Kulturní kalendář, tiskoviny apod.)

Co nabízíme:
 y  vybraní fotografové, jejichž fotky budou uveřejněny v kalendáři na rok 2020, dostanou jeden kus 

zdarma
 y propagaci vašich fotografií (město se zavazuje vždy uvést autora)

Pomozte nám vytvořit pěkný dárek pro obyvatele města a podělte se s námi o vaše fotografie.

Termín zaslání je do 1. 8. 2019 na mail: nada.burianova@gmail.com.

Výzva všem nadšeným fotografům

Kniha – Vladislav Kos
Papírnictví – Alena Thomasová

Zverimex – Jarmila Knoblochová
Cukrárna a samoobsluha – Jarmila Košková

Ovoce a zelenina – David Hanus
MěÚ – Hodkovice nad Mohelkou

PRODEJCI Kulturních kalendářů  Města Hodkovice nad Mohelkou

Vydává: Město Hodkovice nad Mohelkou; měsíčník – počet výtisků: 320 kusů.
Redakce: Naďa Burianová, email: redakce@hodkovicenm.cz
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Night of Warriors XV.
6. 4.   |   18.00

VŠEHO TRHY — bleší trhy 
13. 4. a 27. 4.   |   6.00 — 11.00

SPORTOVNÍ ČÁRY U ARÉNY
30. 4.   |   12.00 — 22.00

DŮM A ZAHRADA LIBEREC 2019
16. 5.  — 19. 5.   |   9.00 — 18.00

ALEXANDROVCI 
EUROPEAN TOUR 2019

20. 5.   |   19.00
Pl
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V tuto dobu, a to až do června, se odehrává v přírodě zrození nového života, který je vždy 
vrcholem toho nejcennějšího, co na světě existuje.

Je dobré se zamyslet a vyvarovat se zbytečných zásahů do tohoto koloběhu, ať je to pálení 
staré trávy, jízda na motocyklech, čtyřkolkách nebo terénních autech po loukách a lesích (vše 
je zakázáno zákony), ale i zdánlivě neškodné venčení psů v okolí města. Tímto jsou nadměrně 
rušeni ptáci v době hnízdění či výchovy mláďat, savci v době než samice porodí své mladé, prostě 
všichni volně žijící tvorové ve Vašem okolí a pak se stane, že najdete tu opuštěné mládě ptáka, tu 
nějaké srnče či zajíčka.

Proto návod co dělat, pokud se Vám přihodí něco podobného, najdete v odkazu.
Děkuji Vám 

Dostrašil Zbyněk, spoluobčan, zastupitel města

Jak se správně chovat k přírodě
Vážení spoluobčané, 
v tomto brzkém jarním čase se příroda probouzí. Vrací se ze svých zimovišť zpěvní ptáci a zvěř, 
která zde zimovala, začíná své svatební námluvy a někteří živočichové již vychovávají svá mlá-
ďata. Proto je dobré si položit otázku, jestli my jako lidé, ač jsme součástí přírody, se v přírodě 
chováme tak, jak by si zasloužila. 

https://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/rady-a-navody/co-likviduje-male-zajicky-lidska-
-hloupost-psi-a-kocky?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
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Krajské ředitelství policie Libereckého kraje 
se v loňském roce zapojilo do nového celore-
publikového preventivního projektu „Zabez-
pečte se! Chraňte majetek sobě i svým sou-
sedům“, na kterém Policie ČR spolupracuje 
s Ministerstvem vnitra ČR.

Tento projekt byl iniciován potřebou infor-
movat veřejnost v nových trendech vloupání 
do obydlí, které se objevily v okolních soused-
ních státech a nově již překročily i hranice 
České republiky.

Projekt je koncipován jako souhrnné opat-
ření o nových účinných způsobech ochra-
ny majetku, o technickém a elektronickém 
zabezpečení a jeho vhodné kombinaci. Jeho 
cílem je snížit nápad trestné činnosti v přípa-
dech odcizení např. legálně držených, zejmé-
na loveckých, střelných zbraní, krádeže za-
hradního vybavení, součástí a doplňků bytů 
a domů, cenností apod.

Technologický vývoj v oblasti zabezpečení 
domácností jde kupředu, taktéž pachate-
lé využívají nové techniky při vloupání do 

Zabezpečte se! 
Chraňte majetek sobě i svým sousedům!

Policisté v  Libereckém kraji se zapojili do nového preventivního celorepublikového 
projektu na ochranu majetku.

obydlí. Projekt proto reaguje na tento vývoj, 
a to osvětou k této problematice směrem k ši-
roké veřejnosti, ale také dovnitř Policie ČR 
vzděláváním policistů specializujících se na 
majetkovou trestnou činnost v nejnovějších 
technologiích zabezpečení majetku.

Projekt byl oficiálně spuštěn a představen 
veřejnosti na tiskové konferenci konané na 
Policejním prezidiu dne 29. 11. 2018.

Hlavními nástroji projektu jsou mobilní ap-
likace pro občany „Zabezpečte se“ se základ-
ními informacemi a návody pro zabezpečení 
majetku, dále rozhlasové spoty určené do 
médií, ale i do rozhlasů obcí a měst a také 
videospoty.

Projekt ukazuje, vysvětluje a doporučuje 
občanům správná a relevantní řešení zabez-
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pečení jejich majetku pomocí nezbytného 
základu zabezpečení každého bytu, domu či 
jiného objektu prostřednictvím mechanic-
kých zábranných systémů.  Zdůrazňuje důle-
žitost certifikace  výrobků a služeb. 

Informace jsou občanům k dispozici v mo-
bilní aplikaci „Zabezpečte se“ dostupné 
v  App Store či na Google Play. Informace, 
jak jí nainstalovat a používat jsou dostupné 
na stránkách www.cmzs.cz.

Více informací a videospoty k novému pro-
jektu jsou k  dispozici na webových strán-
kách https://www.policie.cz/clanek/novy-
-preventivni-projekt-na-ochranu-majetku.

Neměli bychom těmto "nezvaným hostům" 
dávat příliš mnoho šancí. Zároveň buďme 
všímaví nejen ke svému majetku, ale i ke své-
mu okolí. 

por. Bc. Vladimíra Šrýtrová

koordinátorka prevence  KŘP Libereckého kraje

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky našeho chovu typu  

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

Stáří slepiček: 14 – 19 týdnů. Cena: 159 – 209 Kč/ks.

Prodej: 17. dubna, 20. května a 18. června 2019 v 17.20 hodin
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.

www.drubezcervenyhradek.cz

Pl
ac

en
á 

in
ze

rc
e



18 Kulturní kalendář

  CO JE NOVÉHO,
 PANE STAROSTO?

 

I Váš starosta v našem vysílání!

Každý všední den v 15:30 hodin 

RÁDIO VAŠEHO KRAJE
liberec.rozhlas.cz

LetakA5-starosta-Liberec-final.indd   1 12.2.2019   7:31:26

Duben – měsíc lesů

Mirko Černý 
Zdravice lesu

Zdráv buď, příteli můj milý,
ať v kamizole zelené jsi,
či oblékl jsi háv svůj bílý

a jedním okem spíš.

Sty dalšími, jak já vím,
svých dětí hlídáš skrýš,

před zlem co náhle přijít může.

Já nepřinesl dary, ba ani ne růže,
když dobře vím, že mám jich dost,
vždyť sám jsem kdysi květy šípků,

své milé nosil pro radost.

I dnes tě prosím, příteli můj milý,
odemkni brány chrámů svých,
ať z dubů jsou či břízek bílých,

nebo ze smrků ztepilých.

Chci vidět je a cítit jejich vůně,
ze studánky pít a u lesní tůně,

do trávy lehnout, o rusalkách snít.

Zdráv dlouho buď, příteli můj milý,
ty věčný jsi a dřív, než dojdu k cíli,

je na čase hold ti vzdát.

Tak díky za všechny tvé dary,
ty dal jsi mě co měl jsem rád.

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.   11.4.2019 
od 18:30
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SDRUŽENÍ DIVADELNÍCH SOUBORŮ ČESKÝ DUB z.s. 
Divadelní soubor VOJAN 

 
               srdečně zve Vás i Vaše přátele na komedii 

Dariny Martinovské 
 

 

 Žerty Antona Pavloviče 
v podání divadelního souboru 

HAD z Hodkovic nad Mohelkou 
 

 
Dva z Pěti jevištních žertů A. P. Čechova 
jsme si dovolili v upravené verzi přinést 
na jeviště.  
Téměř si myslíme, že se to v dnešní době 
nemůže stát, přihodit… Dokonce si někdy 
povýšeně domníváme, že naše doba je 
lepší, ale zkusme se zaposlouchat, 
zkusme se pozorně dívat.  
Nazvali jsme naše představení jako velmi 
vážné jevištní žerty aneb komedii 
s přesahem. Snad nám naši diváci 
porozumí a snad je pobavíme.    

                                                                                                                            
D                                 Darina Martinovská 

      

ČESKÁ BESEDA 
v ČESKÉM DUBU 

( bývalé kino) 
 

pátek 12. dubna 2019 
od 19 hodin 

 

Vstupné 100,- 
 

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK od pondělí 8. dubna v CAFÉ LAURELLA v ČESKÉM DUBU, Řídícího učitele Havla 19  
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Pondělí:
08:00 – 12:00 Volná herna
16:00 – 16:45 Angličtina pro předškoláky (kurz naplněn)
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
09:00 – 09:45  POHYBOVÁ ŠKOLIČKA I. (pro děti od půl roku do 1,5 roku)
10:00 – 10:45 POHYBOVÁ ŠKOLIČKA II. (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 8 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,  
info. Světlana Brázdová 604 122 544.

PRAVIDELNÝ PROGRAM
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Vás zve na 

Tajný výlet
který se uskuteční 1. 5. 2019.
Na výlet je potřeba se závazně přihlásit 

(buď v RK Motýlek, nebo telefonicky). 

Více info: Světlana Brázdová 604 122 544

 

Ve středu 3. dubna 2019 v době od 14.00 do 16.00 hodin  
proběhne na ZŠ v Hodkovicích nad Mohelkou zápis do první třídy.

Přesný čas zápisu je možné objednat : 

•  20. 3. 2019 ve škole při dnu otevřených dveří 

•  Na telefonu 730 109 927  
ve dnech 21. 3. a 22. 3. (v 7.00–10.00hod.) 

Zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2012 do 
31. 8. 2013 a dětí po odkladu školní docházky.

Přineste s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz.

Zápis do první třídy



KINO – DUBEN 2019 
HODKOVICE NAD MOHELKOU

Pátek 5. dubna v 19 hodin

LÉTO S GENTLEMANEM
Manželství Anny (Alena Antalová) a jejího manžela (Igor Bareš) přechází do 
stereotypu. A navíc do vesnice přijíždí elegantní šarmantní gentleman (Jaromír 
Hanzlík). Česká romantická komedie. Délka 98 minut. Vstupné 80 Kč.

Pátek 12. dubna v 19 hodin

VENOM
Na filmová plátna přichází jedna z nejlepších komiksových postav společnosti 
Marvel. Novinář Eddie Brock se stává hostitelem mimozemského symbionta 
Venoma a jejich vzájemné pouto se prohlubuje. Akční sci-fi USA. Doporučeno 
od 12 let. Délka 112 minut. Vstupné 80 Kč.

Pátek 19. dubna

KINO NEPROMÍTÁ
Pátek 26. dubna v 18 hodin

KRÁLÍČEK PETR
Rebelský králíček Petr žije veselý život spolu s ostatními zvířátky na farmě. Nový 
majitel statku se však o svůj životní prostor dělit nemíní. Rodinná animovaná 
komedie USA/Austrálie. Délka 95 minut. Vstupné 50 Kč.

PŘEDSÁLÍ KINA

PODÍVEJ SE MÝMA OČIMA
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ MARCELY KAMIŠOVÉ

KRÁLÍČEK PETR
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MĚSTSKÉ KINO V HODKOVICÍCH NAD MOHELKOU 
NENECHTE SI UJÍT

LÉTO S GENTLEMANEM
Romantická komedie, Česko, 98 minut

Elegantní šarmantní gentleman (Jaromír Hanz-
lík) přijíždí do malé vesnice, kde okouzlí manžel-
stvím zklamanou Annu (Alena Antalová). Anna 
zažívá pocity již dlouho nepoznané. Artur je ga-
lantní a zahrnuje ji pozorností, Anna s ním čím 
dál častěji uniká své životní realitě vstříc roman-
tickým výletům a dobrodružstvím… (Bioscop)

uvádíme v našem kině 5. 4. 2019 od 19.00 hodin

VENOM
Akční sci-fi, USA, 112  minut

Na filmová plátna přichází jedna z nejkomplex-
nějších komiksových postav společnosti Mar-
vel. Novinář Eddie Brock (Tom Hardy) se stává 
hostitelem mimozemského symbionta Venoma. 
Zvrhlý, zuřivý a nepředvídatelný Venom má za 
následek, že se Eddie zoufale pokouší udržet pod 
kontrolou své nebezpečné schopnosti, které ho 
současně přitahují a opájejí... (Falcon)

uvádíme v našem kině 12. 4. 2019 od 19.00 hodin

Upozornění pro malé diváky a jejich rodiče:
Od 1.4. se začátky představení pro děti posouvají na 18.00 hodin.
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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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www.visitliberec.eu  I  www.trhyvliberci.cz

Pátek  12. 4. 
13:30 SlavnoStní zahájení 
	 	 Velikonočního	trhu 
  náměstkem	primátora	
	 	 ivanem	langrem
13:35	 Pinokio	aneb	dobře	je	nám	na	světě	
	 	 MŠ	Pastelka
15:55	 Vystoupení	dětí	z	MŠ	Kytička
14:15		 Pomlázka	se	čepejří	-	MŠ	Jeřmanická
17:00 Pohromadě	na	přehradě
	 	 vystoupení	liberecké	bluesové	legendy
Sobota	13.	4. 
10:30  Jizera	–	velikonoční	vystoupení	
	 	 libereckého	folklórního	souboru
17:00 PodJeštědSká	hudební	SPolečnoSt 
	 	 liberecké	jazzové	kvarteto	
neděle	14.	4. 
10.30		 Velikonoční	pohádka	–	interaktivní	
	 	 pohádka	divadla	VCUKULETU
17.00 Půlnoční	meloun 
	 	 Alternativní	JazzRock
Pondělí	15.	4. 
15.20	 Jaro	slaví	svátek	–	MŠ	Beruška
16:30 Vystoupení	souborů	ze	
	 	 Zš	a	Zuš	Jabloňová
Úterý	16.	4.	
15:00	 Hody,	hody	doprovody	
	 	 MŠ	Korálek
15:20	 Barvíme	jaro	–	MŠ	Barvínek	
15:40	 Vozilo	se	na	jaře	–	MŠ	Mateřídouška
16:30 Vystoupení	souborů	ze	
	 	 Zš	a	Zuš	Jabloňová

Středa	17.	4.	
15:00	 Jarní	zpívání	–	Pavlovická	Jitřenka
15:20		 Běžel	tudy	zajíček	–	MŠ	Hvězdička
16:30	 Krájení	velikonočního	dortu	
	 	 s	primátorem	města	Jaroslavem
	 	 Zámečníkem	a	náměstkem	
	 	 primátora	Jiřím	Němečkem	
17:00 muzikanti	z	liďáků	–	vystoupení	
	 	 žáků	hudebních	kurzů	Lidových	sadů
čtvrtek	18.	4.	 
15:00	 Rolničky	vítají	jaro	–	MŠ	Rolnička	
15:20	 Vystoupení	dětí	z	MŠ	Motýlek
17:00  naSekáč	–	pohodová	nátěřinka	z	Liberce 
Sobota	20.	4.	
10:30	 Ruda	Hancvencl	
	 	 Malý,	hubený	a	jednooký
17:00 náhodné Setkání 
	 	 folk,	pop,	rock	nebo	i	na	přání	
neděle	21.	4.	
10.30  Jarní	dračí	pohádka	v	podání	
	 	 Jarmily	Enochové
14:30  Velikonoční	běh
	 	 benefiční	běh	centrem	města

Od	čtvrtka	4.	4.	do	úterý	23.	4.	bude	v	1.	a	2.	patře	
historické	budovy	radnice	probíhat	20.	ročník	tra-
diční	výstavy	a	ukázky	tvořivosti	dětí	z	libereckých	
mateřských	škol	„Velikonoce	očima	dětí“
ZMĚNA	PROGRAMU	VYHRAZENA!

liberecké	Velikonoce	2019
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Ředitelka mateřské školy
Zřizovaná městem Hodkovice nad Mohelkou  vyhlašuje 

ZÁPiS
k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy

pro školní rok 2019 – 2020

i. fáze – vydávání žádostí
od 9. dubna 2019 – 14. května 2019
Na webových stránkách https://ms-hodkovice.cz/ - zápis - ŽÁDOST

Místo pro zákonné zástupce, kteří nemají přístup k internetu nebo 
tiskárně: v Mateřské škole v kanceláři ředitele dne 15. 4. 2019, 
nebo po telefonické domluvě.

ii. fáze – sběr vyplněných žádostí - zápis
14. května 2019 od 8 do 12 a od 13 do 16 hodin.
V mateřské škole: Mateřská škola Hodkovice nad Mohelkou

Podlesí č. 560, 463 42 okres Liberec, příspěvková organizace 
v kanceláři ředitele.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let.

Pro děti narozené do 31. 8. 2014 je předškolní vzdělávání povinné.

Přednostně jsou přijímány děti s trvalým pobytem v Hodkovicích 
nad Mohelkou (cizinci s místem hlášeného pobytu v Hodkovicích nad 
Mohelkou) po dohodě se zřizovatelem.

Ředitelka mateřské školy rozhodne o přijetí dítěte do mateřské 
školy v souladu se školským zákonem a podle předem stanovených 
kritérií. Kritéria, tiskopis „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu 
vzdělávání“ a bližší informace jsou dostupné na webových stránkách 
https://ms-hodkovice.cz/
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Informace z MŠ Sluníčko – březen

 � Ve středu 27. 2. 2019 za doprovodu rodičů 
proběhl masopustní průvod. Děti došly na 
náměstí, kde společně přednesly básničky 
a písničky. Děti měly krásné masky a celá 
akce se velmi zdařila. Děkujeme rodičům 
za velkou účast, která nás velmi potěšila, 
a také za dárečky, které jsme dostali. Dě-
kujeme paní starostce Markétě Khauerové 
a paní místostarostce Mgr. Heleně Řezá-
čové za „povolení“ dělat karnevalový rá-
mus na náměstí a za dárečky :-)

 � Třída krtečků se v rámci týdenního téma-
tu „Řemesla“ zúčastnila exkurze v liberec-
ké policejní stanici. Děkujeme paní Šrý-
trové za umožnění této hezké exkurze :-)

 � Ve čtvrtek 7. března k nám do školky po-
prvé přijelo Maňáskové divadlo s pohád-
kami. Děti si pohádky velmi užily.

 � V pondělí 11. března odjely děti do Liberce 
do Naivního divadla na pohádku: „Šššš. 
Šššš. Hůůů. Haf!“ Byla to velmi originální 
pohádka a dětem se moc líbila.

 � Ve čtvrtek 21. března jsme společně s ro-
diči vyrazili k místní řece Mohelce, aby-
chom vyhnali zimu pryč a přivítali jaro. 
U řeky jsme přednesli básničky a poté od-
hodili Morenu do řeky. Zimě jsme zamá-
vali a s radostí přivítali jaro.

 � V areálu MŠ bylo zahájeno kácení hájku. 
Začala se již připravovat plocha pro plá-
novanou přístavbu pro 20 dětí. Prosíme, 
dbejte zvýšené opatrnosti. Děkujeme, Vaše 
MŠ Hodkovice.

 � V dubnu k nám přijede oblíbené diva-
dlo Koloběžka a čeká nás Čarodějnický 
průvod.

Srdečně Vás zveme na:

Den otevřených dveří, 
který se uskuteční v pondělí 

15. 4. 2019 v časech od 
8:30 do 10:00 a od 13:00 

do 16:00. Těšíme se na Vás 


Velikonoční dílna – chtěli 
bychom Vás pozvat na 

Velikonoční dílnu, která 
se uskuteční ve čtvrtek 
18. 4. 2019 od 15 hodin 
ve třídě myšiček. S sebou 

si vezměte vyfouklá vajíčka 
a drobný materiál na jejich 
ozdobení. Těšíme se na Vás 





27Kulturní kalendář 27

MŠ Sluníčko obrazem – březen
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