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Úvodní slovo redakční rady
Vážení čtenáři,

prázdniny jsou sice za námi, ale společenské dění je stále v plném proudu! V září nás čekají akce 
ve městě i okolí, za všechny mi dovolte pozvat vás na již tradiční městské slavnosti doprovázené 
dnem otevřených dveří v závodu Tenneco. Uvnitř čísla si samozřejmě přečtete důležité infor-
mace z městského úřadu, ale také se dozvíte, co všechno jsme během prázdnin zvládli dokončit.

Na závěr nezbývá než popřát prvňáčkům, studentům, ale i pedagogům úspěšný školní rok!
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.

Marie Filipová
Josef Starý

Vlastislav Kotek

Jubilanti v září 2019

Dovolujeme si vás pozvat v pátek 20. září od 15:00 hodin do obřadní síně radnice,  
kde se bude konat předání „ceny města Hodkovice nad Mohelkou“. 

Všichni jste srdečně vítáni.

CENY MĚSTA 
HODKOVICE NAD MOHELKOU
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Informace z 4. zasedání zastupitelstva města 26. 6. 2019
 –  Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 3/2019. Příjmy v rozpočtové změně jsou 
minus 1.555.150,00 Kč, výdaje v rozpočtové změně jsou 1.880.850,00 Kč a změna financování 
v rozpočtové změně je 3.436.000,00 Kč. Příjmy po této rozpočtové změně budou 60.351.305,18 Kč, 
výdaje po rozpočtové změně budou 72.351.305,18 Kč a financování po rozpočtové změně bude 
12.000.000,00 Kč. 

 –  Zastupitelstvo města projednalo žádost o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-4017867/VB/01. Předmětem smlouvy je zří-
zení umístění, provozování, opravování a udržování Zařízení distribuční soustavy. Stavbou bude 
dotčena nemovitost v majetku Města Hodkovice nad Mohelkou, a to pozemek p. č. 31 (ostatní 
plocha) o celkové výměře 1627 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.

 –  Zastupitelstvo města neschválilo žádost o odkoupení pozemku města p. č. 1016 o výměře 740 m2 

(zahrada) v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou. Žádost podali manželé F., Riegrova..., 463 42 Hodkovice 
nad Mohelkou. 

 –  Zastupitelstvo města schválilo žádost o odkoupení pozemků města p. č. 929 (zahrada) o velikosti 
82 m2 a p. č. 930 (trvalý travní porost) o velikosti 70 m2, oba v k. ú. Záskalí. Žádost podal Ing. Ch., 
Praha 5. Cena prodeje je stanovena na 90,00 Kč/m2 + náklady spojené s prodejem.

 –  Zastupitelstvo města schválilo žádost o odkoupení pozemku města p. č. 457/2 o výměře 225 m2 
(ostatní plocha) v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou, kterou podal pan P., Hodkovice nad Mohelkou. 
Cena prodeje je stanovena na 50,00 Kč/m2 + náklady spojené s prodejem.

 –  Zastupitelstvo města schválilo nabídku na darování pozemku p. č. 115/3 v geometrickém plánu 
označenou jako díl a) (ostatní plocha) o výměře 0,31 m2 v majetku paní P., Při trati..., Praha 4 a T., 
Praha 4 a p. č. 115/3 v geometrickém plánu označenou jako díl b) (ostatní plocha) o výměře 11 m2   
v majetku T., oba v k. ú. Záskalí.

 –  Zastupitelstvo města Hodkovice nad Mohelkou neschválilo zařazení návrhů č. 61 a 62 do nového 
územního plánu města Hodkovice nad Mohelkou.

 –  Zastupitelstvo města schválilo uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fon-
du Libereckého kraj, oblast podpory: Požární ochrana, program č. 1.1: Podpora jednotek požární 
ochrany obcí Libereckého kraje č. OLP/1775/2019. Poskytnutí účelové dotace je na projekt s názvem 
„Hasičský přívěs“. Celková výše přiznané účelové dotace může činit maximálně 100.000,00 Kč. 
Zastupitelstvo města pověřuje starostku města podpisem smlouvy.

 –  Zastupitelstvo města schválilo uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fon-
du Libereckého kraje, oblast podpory: doprava, program č. 6.3: Podpora projektové přípravy 
č. OLP/2249/2019. Poskytnutí účelové dotace je na projekt s názvem „Cyklostezka podél silnice 
278, část B, Vlčetín (obec Bílá) – Hodkovice nad Mohelkou, část město Hodkovice n. M., projektová 
a inženýrská činnost ve stupni DSP/PDPS“. Celková výše přiznané účelové dotace může činit maxi-
málně 504.000,00 Kč. Zastupitelstvo města pověřuje starostku města podpisem smlouvy.

 –  Zastupitelstvo města udělilo Cenu města paní Alexandře Hrušovské a paní Zdeně Rybářové, za 
aktivity mající vztah k městu

 –  Zastupitelstvo města schválilo navržené termíny jednání Zastupitelstva města pro 2. pololetí 2019 
dle předloženého plánu.

Městský úřad informuje
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 –  Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o možném obsazení zubní ordinace a pověřuje 
radu města dalším jednáním a přípravou ordinace k předání novému nájemci.

Informace ze 14. zasedání rady města 3. 7. 2019
 –  Rada města projednala 2 nabídky na zhotovení projektové dokumentace „Výstavba parkoviště ul. 
Podlesí u MŠ“, které podala společnost MDI plan s. r. o., Generála Svobody 25/108, 460 01 Liberec 
XII – Staré Pavlovice, IČ: 05444314 a Miroslav Ira, Sokolská 1149/26, 460 01, Liberec - Liberec I-Sta-
ré Město, IČ: 76251055. Rada města schválila zadání zhotovení projektové dokumentace Miroslavu 
Irovi. 

 –  Rada města souhlasí s účastí Mateřské školy v Hodkovicích nad Mohelkou na projektu „Se sluníč-
kem naše školka, šťastný každý kluk i holka II“. Projekt nevyžaduje žádné spolufinancování, je plně 
hrazen ze státního rozpočtu a z ESF.

 –  Rada města souhlasí s podáním projektu „Se sluníčkem naše školka, šťastný každý kluk i holka II“, 
schvaluje přijetí a čerpání finančních prostředků s tím, že finanční prostředky přijdou zřizovateli.

 –  Rada města souhlasí s uzavřením Dohody o provedení práce Mateřské školy v Hodkovicích nad 
Mohelkou s Mgr. Irenou Ryplovou, ředitelkou Mateřské školy v Hodkovicích nad Mohelkou na 
projekt „Šablony II“.

 –  Rada města vzala na vědomí Zprávu o činnosti příspěvkové organizace TS a BH Hodkovice za 
2. čtvrtletí 2019.

 –  Rada města souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě číslo: 16/2019/DF. Smlouva je uzavřena 
se Spolkem rodáků a přátel Hodkovic, z. s. Dodatkem se mění bod č. II. – dotace bude vyplacena na 
bankovní účet. 

 –  Rada města po projednání přijímá výběrovou komisí doporučenou nabídku pro zakázku „Přívěsný 
požární vozík“ za cenu 423.500,00 Kč včetně DPH, schvaluje návrh smlouvy s dodavatelem společ-
ností PROGRES SERVIS SIBŘINA, spol. s r.o., č. p. 59, 282 01 Masojedy, IČ: 00549142.

 –  Rada města vzala na vědomí hlášení o zvýšení počtu přihlášených osob k trvalému pobytu v rámci 
evidence obyvatel v Hodkovicích nad Mohelkou.

 –  Rada města projednala žádost o opravu chodníků na sídlišti v Podlesí 537 A a Podlesí 537 B, 
předložila M. Š., jednatelka za SVBJ, Podlesí 537, Hodkovice nad Mohelkou a předloženou cenovou 
nabídku na provedení práce a dodání materiálů. Rada města navrhuje dvě varianty řešení. Vlastníci 
si zajistí a uhradí opravu se souhlasem města, nebo opravu uhradí město a vlastníci si převezmou 
pozemky s chodníky a předzahrádky. 

 –  Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo se společností TR ANTOŠ, s.r.o., Nad Perchtou 
1631, 51101 Turnov, IČ: 48152587. Předmětem díla je zajištění výroby a montáže herních prvků na 
akci „Herní prvky pro Hodkovice nad Mohelkou – sídliště Podlesí“. 

Informace ze 3. mimořádného zasedání rady města 17. 7. 2019
 –  Rada města souhlasí s návrhem rozpočtu na stavební práce na č. p. 23 Záskalí – hasičská zbrojnice, 
kterou podal pan Stanislav Šámal, Fučíkova 443, 464 01 Raspenava, IČ 03724158.  Celková cena je 
stanovena na 105.800,- Kč, zhotovitel není plátce DPH. 

 –  Rada města projednala žádost společnosti KC Kooperativa Jablonec nad Nisou, z. s., Dr. Ran-
dy 4096/13, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 26641232 o povolení konání cyklistických závodů 
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Český pohár mládeže a žen „Velká cena LAVI – O pohár města Hodkovice nad Mohelkou“, konaný 
dne 8. 9. 2019. Rada města s výše uvedenou žádostí souhlasí v plném rozsahu, požaduje zajistit 
řádnou pořadatelskou službu, dodržovat pořádek při závodu a po jeho skončení, dále požaduje 
zajistit včasnou informovanost místní obyvatel a podnikatelů o pořádání závodu. Rada města dále 
schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,- Kč na nákup věcných cen pro vítěze 
jednotlivých kategorií, s uvedením místa konání závodu.

Informace ze 4. zasedání rady města 7. 8. 2019
 –  Rada města schválila nabídku na opravu místních komunikací Hodkovice nad Mohelkou, letiště, 
Dolánky, sídliště a město, kterou podala společnost Montep Group s.r.o., Pražská 3259, 41501 Tepli-
ce, IČ: 27618013. Celková cena je stanovena na 326.700,00 Kč včetně DPH.

 –  Rada města schválila nabídku na opravu místních komunikací ulice Riegrova a cesta ke koupališti, 
kterou podala společnost EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, Londýnská 564, 
46011 Liberec. Celková cena je stanovena na 181.558,08 Kč včetně DPH.

 –  Rada města schválila nabídku na opravu místní komunikace směrem na Citeře, kterou podala 
společnost Oprava komunikací Zoubek, s.r.o., Sadská, Na Valech 1031, okres Nymburk, PSČ 28912, 
IČ 24838861. Celková cena je stanovena max. na 221.853,50 Kč včetně DPH.

 –  Rada města schválila nabídku MUDr. J. Dokovičové, Liberec na odkup movitého majetku zubní 
ordinace do majetku města za cenu 400.000,- Kč. 

 –  Rada města souhlasí s pronájem nebytových prostor Liberecká ul. 19, Hodkovice nad Mohelkou na 
ordinaci zubního lékaře. Nájemní smlouva na výše uvedenou část nemovitosti zaniká podle dohody 
dnem 31. 8. 2019.

 –  Rada města projednala žádost společnosti Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 
2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČ 2578800, zastoupené společností Etewa s.r.o., Modřanská 
1915/14, Modřany, 143 00 Praha 4, IČ 01532243.  Předmětem žádosti je úprava základnové stanice 
pro mobilní telefony umístěné na komíně na pozemku p. č. 1686/1 v k. ú. Hodkovice nad Mohel-
kou. Rada města se bude žádostí zabývat po prostudování předložených materiálů a posouzení 
technického stavu komínu.

 –  Rada města projednala výsledek poptávkového řízení na sanaci výkopu ZŠ Hodkovice nad Mohel-
kou. Cenovou nabídku předložil za společnost DKK Stav s.r.o., Cidlinská 920/4, Liberec XV-Starý 
Harcov, 460 15 Liberec, IČ 27349187 jednatel společnosti Pavel Kolomazník. Rada města pověřuje 
starostku města jednáním s jednatelem společnosti a podpisem smlouvy.

 –  Rada města schválila nabídku na technické zhodnocení střechy Sportovní haly Hodkovice nad Mo-
helkou, kterou podala společnost EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, Londýnská 
564, 46011 Liberec. Úpravou dojde k vylepšení stávajících detailů. Celková cena je stanovena na 
max. 181.099,00 Kč včetně DPH.

 –  Rada města schválila rozpočtové opatření č. 4/2019. Příjmy před rozpočtovou změnou byly 
60.351.305,18 Kč, výdaje před rozpočtovou změnou byly 72.351.305,18 Kč a financování před roz-
počtovou změnou bylo 12.000.000,00 Kč. Příjmy v rozpočtové změně jsou 418.647,00 Kč, výda-
je v rozpočtové změně jsou 418.647,00 Kč a změna financování v rozpočtové změně je 0,00 Kč. 
Příjmy po této rozpočtové změně budou 60.769.952,18 Kč, výdaje po rozpočtové změně budou 
72.769.952,18 Kč a financování po rozpočtové změně bude 12.000.00,00 Kč. Tabulka s upřesněním 
jednotlivých položek je součástí materiálů.

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

Zapsala Markéta Khauerová – starostka města
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5. veřejné zasedání zastupitelstva města Hodkovice nad Mohelkou se 
uskuteční ve středu 18. 9. 2019 od 17 hodin.

Po zahájení veřejného zasedání proběhne prezentace  
Střednědobého výhledu rozpočtu s analýzou financí.

Prezentací nás provede Ing. Luděk Tesař, odborník na finance měst  
a obcí ze společnosti City finance.

Těšíme se na Vaši účast.

POZVÁNKA

Upozorňujeme občany města, kteří hradí poplatek za komunální odpad ve dvou 
splátkách, že splatnost poplatku na druhé pololetí je do konce září tohoto roku.

Poplatek můžete uhradit hotově do pokladny města nebo převodem  
na účet Města Hodkovice nad Mohelkou. Číslo účtu je: 0984945399,  

kód banky 0800 (Česká spořitelna, a. s., pobočka Liberec)  
a variabilní symbol je 1337 a Vaše číslo popisné. 

Děkujeme. 

Jana Mizerová, správa daní a poplatků

!!! UPOZORNĚNÍ !!!

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



8 Kulturní kalendář

Soutěž Karla Hubáčka  
Sportovní hala Hodkovice nad Mohelkou

13. března 2019 odstartovala „Soutěž Karla Hubáčka“ Stavba roku Libe-
reckého kraje 2019, která se koná pod záštitou hejtmana Libereckého kra-
je Martina Půty a členky Rady kraje Radky Loučkové Kotasové. Sportovní 
hala je jedním z přihlášených projektů v soutěži Karla Hubáčka – stavba roku 
Libereckého kraje. Podpořit ji můžete svým hlasem v rámci kategorie „cena veřejnosti“  
https://stavbaroku.lk/projekt/sportovni-hala-hodkovice-nad-mohelkou.

Sportovní hala – nový rezervační systém

V pátek 30. 8. 2019 bylo předáno do užívání 
nové dětské hřiště na sídlišti Podlesí. 

Již v červnu si mohli obyvatelé vybrat ze třech různých 
návrhů, nakonec zvítězil návrh číslo 3 od společnosti 

TR  ANTOŠ s.r.o. Turnov. 

Celková cena za realizované hřiště činí  
483 656 Kč vč. DPH. Věříme, že si děti nové hřiště užijí!

Nové dětské hřiště

Upozorňujeme všechny zájemce o rezervaci termínu ve sportovní hale 
v Hodkovicích nad Mohelkou, že byl spuštěn nový rezervační systém

https://hodkovicenm.isportsystem.cz/
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neděle 
22. září 

Pojďme společně 
uklidit cyklostezku! 

Sraz v 10 hod. na cyklostezce 
u koupaliště 

S sebou dobrou náladu, 
pracovní rukavice a pevnou obuv. 
Po akci si opečeme špekáčky ve Skalním údolí! 
 
Kontaktní osoba: Petra Nagyová, 605 262 137 
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Z toho důvodu platí na autobusových linkách 
IDOL č. 81 a 340 (540 081 Liberec – Hod-
kovice n. Mohelkou – Český Dub a 540 340 
Liberec – Hodkovice n. Mohelkou – Turnov) 
výlukové jízdní řády. 

Všechny spoje ve směru od Liberce, které 
pravidelně jezdí přes Záskalí, se po dobu uza-
vírky budou otáčet v provizorní zastávce na 
parkovišti před zastávkou Hodkovice n. M., 
Záskalí, horní ves, kde bude zřízena provizor-
ní zastávka Hodkovice nad Mohelkou, Zás-
kalí, otočka https://mapy.cz/s/duhukahefu. 
Odtud se vrátí zpět k železničnímu přejezdu 
na Dlouhém Mostě a pojedou po objízdné 
trase přes Jeřmanice a dále po silnici I/35 
do Hodkovic n. M. Obdobně v opačném smě-
ru. Výjimkou bude ranní spoj č. 1 linky 81 
s odjezdem v 5:15 z Liberce, který z důvodu 

Uzavírka Záskalí – výlukové jízdní řády 

minimální frekvence zajížďku na Záskalí 
vynechá, a ranní spoj č. 6 linky 340 s odjez-
dem v 6:32 z Turnova/ 6:55 z Hodkovic, který 
pojede od Jeřmanic přímo na Dlouhý Most; 
obsluhu zastávek Záskalí, otočka a Javorník 
místo něj zajistí „školní“ spoj č. 70 linky 81, 
jedoucí v podobném čase (odjezd upraven na 
6:53 hod. z Jeřmanic a 7:00 hod. ze zastávky 
Záskalí, otočka). 

Večerní spoje s odjezdy v 19:20, 20:18; 21:20 
a 22:50 hodin z Liberce pojedou do zastávky 
Záskalí, otočka pouze pro výstup (do uvede-
ných spojů mezi Dlouhým Mostem a Hodkovice-
mi prakticky nikdo nenastupuje). Pokud do této 
zastávky anebo do zastávky Jeřmanice, Javor-
ník nepojede žádný cestující, pojede autobus 
z Dlouhého Mostu přímo do Hodkovic, kde 
vyčká na pravidelný čas odjezdu.

1. září 2019 budou zahájeny již avizované stavební práce  
na propustku na Záskalí.

Prosíme věnujte pozornost dopravnímu značení!

1. – 15. září 2019 úplná uzavírka silnice na Záskalí.

16. září – 10. listopadu 2019 částečná  
uzavírka silnice na Záskalí.

Od neděle 1. září do neděle 15. září 2019 bude z důvodu rekonstrukce propustku v Hodkovicích 
nad Mohelkou, místní části Záskalí, probíhat úplná uzavírce silnice III/27814, spojující Hodkovice 
a Dlouhý Most.

Úplná a částečná uzavírka silnice č. III/27814 - Záskalí
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Paní starostka Markéta Khauerová a pan To-
máš Menčík zvolili trasu 35 km na koloběž-
kách, manželé Bobkovi s přehledem zvládli 
trasu 100 km na kole a hrdinové dne manželé 
Řezáčovi ujeli 100 km náročného terénu na 
koloběžkách. Návštěva Wegliniece ale nebyla 
jen o sportu, prostor dostala i přátelská kon-
verzace a projednání možností další spolu-
práce mezi oběma městy v různých oblastech.

Naďa Burianová

Malé ohlédnutí za návštěvou v partnerském městě Wegliniec

V  červnu jsme měli velmi milou povinnost reprezentovat město Hodkovice nad Mohelkou 
na cyklistických závodech „kolowkolo“, pořádaných naším partnerským městem Wegliniec. 
15. června na představitele města čekaly tratě dlouhé 35 km a 100 km!

Srdečně zveme všechny milovníky  
dobré muziky do klubovny  

Domu s pečovatelskou službou 
v Hodkovicích nad  Mohelkou, kde  

v úterý 17. 9. 2019 v 15 hodin 
vystoupí hudební skupina 

„Jentak Band“
Vstupné dobrovolné (až podle spokojenosti )

Budeme zpívat, budeme tančit… přidejte se k nám 
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Sportovní klub Hodkovice nad Mohelkou 
 
 
 
 

www.skhodkovice.cz 
www.spvhodkovice.webnode.cz 

 
 
 
Přestože se o prázdninách necvičilo, cvičitelky nezahálely a za další získaný grant od ,,Nadačního Fondu 
Severočeská voda“ se mohl dokoupit cvičební tunel a ozvučovací reprosystém. Tím máme kompletní vybavení 
pro nejmenší cvičence. Ozvučovací systém bude velkým pomocníkem při trénincích na novou sezonu aerobiku 
dívek. Tuto ,,bednu“ využijí i ženy při cvičení pod vedením Kačky Francové.  

=      
 

ODDÍL SPV 2019/2020  
Začínáme 9.9. 2019 ve sportovní hale  
Každé pondělí od 17:30 – 18:30 hod.  
Nový systém placení!  
Cvičení se bude platit na pololetí (září – leden, únor – červen).  
Číslo účtu: 982258309/0800, variabilní symbol 7, do poznámky jméno a příjmení dítěte 
Zvýhodněné ceny pro sourozence.  
Jedno dítě 400 Kč na pololetí 
Druhé dítě 300 Kč na pololetí 
Třetí (a další) dítě 200 Kč na rok 
Na co se můžete těšit:  
CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI - pro děti do 6 let  
Spousta zábavy pro nejmenší! Překážkové dráhy, společné rozcvičky, zábavné pomůcky. Děti se naučí pravidelné 
aktivitě a základnímu chování při cvičení. Poznají nové kamarády a zároveň rozvíjejí celkovou motoriku těla. Děti, 
které projdou tímto všestranným cvičením, převážně formou her, jsou lépe připraveni pro začlenění do 
sportovních kroužků. A zároveň večer hezky usínají 😊😊.  
SPORTOVNÍ GYMNASTIKA - Pro děti od 6 let  
Cvičení se zabývá převážně sportovní gymnastikou. Pro zpestření prvky moderní gymnastiky. Děti se naučí 
základní akrobatické prvky a seznámí se s gymnastickým nářadím. Využíváme i nových pomůcek pro nácvik 
přemetů a těžších prvků.  
Na cvičení je třeba sebou pití, obuv do tělocvičny, vhodné oblečení a účes. (Sukénky, šaty, skřipce a čelenky nejsou 
z důvodu bezpečnosti dovoleny).  
Těšíme se na vás, trenérky  
Lenka Vítová, Pavla Krausová, Pavla Danielová a Šárka Lukášová  
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SPORTOVNÍ KLUB HODKOVICE NAD MOHELKOU  

oddíl Volejbalu informuje: 
 

VOLEJBAL   
pro děti a mládež 

 

POKRAČUJE!!! 
 
 

Po prázdninách se poprvé sejdeme 10. 9. 2019 v 17.00 hodin

	 a	následně	každé	úterý	od	17.00	–	19.00	hodin.

KDE: sportovní hala

KDO: kluci a holky ve věku cca 12 – 17let
výjimky možné, pro děti mladší 10-ti let není vhodné.

Na	trénink:	sportovní	oblečení,	sálová	obuv,	pití.

Přijďte všichni, ti co již v minulém školním roce hráli, 
i ti, co chtějí přijít poprvé.

Dle skladby dětí bude případně trénink od října 2019  
rozdělen na začátečníky a pokročilé

Na všechny se těší 
Hanka Kaštovská: tel. 737 303 722
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SPORTOVNÍ AREÁL ZA ŠKOLOU
Vážení spoluobčané a sportovci,

prázdniny sice už skončily, ale provoz na víceúčelovém sportovním areálu Za školou 
v Hodkovicích nad Mohelkou je nepřerušen. Zasportovat si zde mohou jednotlivci i sportovní 

týmy. Využijte posledních krásných dní a přijďte si zasportovat!

Kontaktní osoby na sportovišti: 
Václav Kyncl – tel. 723 923 012, Jindřich Jelínek – tel. 732 173 374

Provozní doba areálu je od 8:00 do 22:00 hodin.

Ceník:
Malé hřiště – volejbal, tenis, košíková, nohejbal, …

90 Kč/hodina    700 Kč/předplatné na 10 hodin

Fotbalové hřiště
130 Kč/hodina   1000 Kč/předplatné na 10 hodin

Atletický ovál je pro veřejnost volně přístupný, pokud není pronajaté fotbalové hřiště,  
nebo pokud neprobíhá výuka ZŠ.

Noční svícení: 100 Kč/hodina

Po domluvě se správci areálu je nožné zapůjčení sportovního náčiní (míč, tenisová raketa, …)

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
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SPORT LIVE 2019 - Sportovní veletrh 
7. 9.   |   9.00 - 17.00 

VŠEHO TRHY - Bleší trhy
17. 9. a 28.9.  |  06.00 - 11.00   

BÍLÍ TYGŘI LIBEREC X HC SPARTA PRAHA

EDUCA MYJOB LIBEREC 2019
   

BONEY M ft. LIZ Mitchell
2. 11. 2019  |   20.00

10. 10. - 12.10.  |  09.00 - 17.00   

15.9.  |  16.00  

Pl
ac

en
á 

in
ze

rc
e



KINO – ZÁŘÍ 2019 
HODKOVICE NAD MOHELKOU

Pátek 6. září v 18 hodin

JAK VYCVIČIT DRAKA 3
Rozkošná bílá dračice Bleskoběska doslova omráčí Bezzubku, který se do 
ní bláznivě zamiluje a  promění se z  obávaného Nočního běsu na nejistého 
puberťáka. Animovaná rodinná fantasy komedie USA. Délka 104 minut. 
Vstupné 70 Kč.
Před promítáním proběhne slosování loňských slevových kartiček.

Pátek 13. září v 19.00 hodin

ŽENY V BĚHU
Věra prožila s Jindřichem báječný život a je pevně rozhodnutá splnit jeho poslední 
přání – zaběhnout maraton! A emancipovaná matka tří dcer v tom nevidí problém. 
Úspěšná česká komedie. Délka 93 minut. Vstupné 90 Kč.

Pátek 20. září v 19 hodin

CAPTAIN MARVEL
Zemi zasáhne mezihvězdná válka mezi dvěma mimozemskými rasami 
a kapitánka Danversová se ocitá se skupinkou spojenců přímo v srdci konfliktu. 
Akční sci-fi USA. Doporučeno od 12 let. Délka 124 minut. Vstupné 80 Kč.

Pátek 27. září v 18 hodin

PSÍ VELIČENSTVO
Belgický animovaný rodinný film o  královském psíku Rexovi, který na své 
dobrodružné cestě pozná sílu opravdového přátelství. Délka 92  minut.  
Vstupné 50 Kč.

ZÁŘÍ – LISTOPAD v PŘEDSÁLÍ KINA  
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ z LETNÍCH TÁBORŮ

JAK VYCVIČIT DRAKA 3



MĚSTSKÉ KINO V HODKOVICÍCH NAD MOHELKOU 

NENECHTE SI UJÍT

ŽENY V BĚHU
Česká komedie, 93 minut

Hrají: Zlata Adamovská, Tereza Kostková, 
Veronika Khek Kubařová, Jenovéfa Boková, 
Ondřej Vetchý, Vladimír Polívka a další.

Věra prožila s Jindřichem báječný život a je pevně rozhodnutá splnit jeho 
poslední přání – zaběhnout maraton! Emancipovaná a rázná matka tří dcer 
v tom nevidí žádný problém. Prostě si trasu rozdělí na čtyři díly a zdolají 
těch více než 42 kilometrů jako rodinná štafeta. Žádná z nich sice dosud 
neuběhla ani metr, ale do startu přece zbývají tři měsíce a trenér Vojta 
připravil skvělý kondiční plán… (Cinemart)

Uvádíme v našem kině 13. 9. 2019 od 19.00,  vstupné 90 Kč

PROMÍTÁME – pravidelně každý pátek

začátky představení určených pro malé návštěvníky:
září, duben, květen, červen – od 18.00 hodin

říjen, listopad, prosinec, leden, únor, březen – od 17.30 hodin

ostatní filmy promítáme po celý rok od 19.00 hodin

VSTUPNÉ 
výše vstupného se odvíjí od podmínek distributorů  

filmových kopií za zapůjčení jednotlivých titulů.

SLEVOVÉ KARTIČKY
i v letošním „promítacím“ roce (září 2019 – červen 2020) si mohou 
diváci v pokladně kina zdarma vyzvednout slevovou kartičku a sbírat 

razítka za každou zakoupenou vstupenku.

Kartička s pěti razítky slouží jako vstupenka na další představení.

SLEVOVÉ KARTIČKY za rok 2018/2019
všechny slevové kartičky uplatněné v minulém „promítacím“ roce 

budou slosovány před promítáním amerického animovaného filmu  
Jak vycvičit draka 3 v pátek 6. 9. 2019 v 18.00 hodin. 

Tři vylosovaní majitelé kartiček obdrží volnou vstupenku na libovolné 
představení v našem kině platnou do konce roku 2019.
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Pondělí:
08:00 – 12:00 Volná herna
17:00 – 18:00 PILATES s hlídáním dětí, rezervace na
 http://www.supersaas.cz/schedule/Pilates-Hodkovice

Úterý:
08:00 – 12:00 Volná herna

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
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. Lucie Šoltys Kotrmanová 728 366 078.

Pravidelné akce – září 2019
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Informace z MŠ Sluníčko
 � Milé děti a rodiče, blíží se nám začátek 
školního roku a vy máte před sebou 
náročný, ale doufáme, že i velmi krás-
ný školní rok. Těšíme se na to, jak si ho 
společně užijeme.

 � Začínáme 2. 9. 2019

 � V září na Vás čekají třídní schůzky, kde 
se dozvíte vše, co je potřebné do školky, 
ale také na jaké akce se můžete v průbě-
hu školního roku těšit.

MŠ Sluníčko obrazem

Nová výstava v Cukrárně
Náš region cestou necestou,  

polem nepolem…

Většina z těchto snímků vznikla při toulání 
se krásnou přírodou a dlouhých výletech. Přes-
tože oba fotografové mají nejraději rodné Jizerky, 
rádi poznávají i nová místa. Na snímcích se podí-
váte na dobře známá místa, která jste určitě sami 
někdy navštívili, a jiné fotky vás třeba také inspi-
rují k objevování nových lokalit. 

Liberecký kraj skrývá mnohá nádherná mís-
ta, která stojí za to spatřit na vlastní oči. Vedle 
jedinečných výhledů vám totiž přinesou i mnoho 
vzpomínek. I my jsme jich za těch pár společných 
let nasbírali tisíce. Vedle přírody fotíme všechno 
možné. Odtud také naše motto „Nafotíme od A do 
Z“. Zatímco Petr si užívá nejvíc sport a reportážní 
fotky, Denča dává přednost portrétům, přírodě 
a poslední dobou jí nejvíc láká focení psů. 

Jak se říká, ve dvou se to lépe táhne… A pla-
tí to i při fotografování. Dokážeme se zastoupit, 
pomoci a poradit si. Ve dvou se líp vymýšlí i nové 
nápady. Třeba na výstavy. Tak si tuhle užijte 
a možná na naše fotky zase narazíte. 

Náš region cestou necestou, polem nepolem… 
bude zajímavá výstava, kterou si nenechte ujít 
v Cukrárně a bude od září do listopadu. 

Těšíme se na Vaše dotazy a připomínky v se-
šitu na okně v Cukrárně.  

Za projektem AZ fotky se skrývají dva fotogra-
fové, Denisa Albaniová a Petr Zbranek. Společně 
fotí už přes čtyři roky a  tentokrát se rozhodli 
připomenout skrze fotografie známější i  méně 
navštěvovaná zákoutí Libereckého kraje.
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