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Úvodní slovo redakční rady
Vážení čtenáři,

počasí již venku maluje pestrými barvami, ale to vás jistě neodradí od pořádného sportovního 
výkonu a proto přijměte pozvání na "Lesní běh"! Nebo se můžete přijít jen podívat na zápasy 
basketbalu ve sportovní hale a pro nadšence kultury nabízíme přehled filmů v městském kině.

Barevný říjen za kolektiv redakční rady přeje
Za kolektiv redakční rady Naďa Burianová

Přivítány budou tyto děti:
Matyáš Jiránek, Lucie Uhnavá, Barbora Brožová, 
Matěj Přívozník, Jakub Koval, Nikola Šaldová

V pátek 11. 10. 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.“ 

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

Jaroslava Kubíková, Etela Gažiová,

Eva Konopková, Jiří Hlubuček, Irena Brzáková, 

Václav Hoza, Marta Bestosová

Jubilanti v říjnu 2019



4 Kulturní kalendář

Informace z 15. zasedání rady města 28. 8. 2019
 –  Rada města neschválila žádost o prodej pozemku města p.č. 34 (zahrada) o velikosti 35 m2 v k.ú. 
Hodkovice nad Mohelkou. Žádost podala paní V., bytem Hodkovice nad Mohelkou. Rada města 
předává věc k rozhodnutí do zastupitelstva města.

 –  Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy na užívání vybavení zubní ordinace společností 
JaMa Medical s.r.o., Lesní 474/39, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec, IČ: 06510671 za částku 
100,00 Kč za měsíc a pověřuje starostku města podpisem smlouvy.

 –  Rada města vítá záměr provozování zubní ordinace v Liberecké ulici č.p. 19, Hodkovice nad Mo-
helkou. Považujeme za potřebné podpořit společnost JaMa Medical s.r.o., Lesní 474/39, Liberec 
XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec, IČ: 06510671 ve výběrovém řízení se zdravotními pojišťovnami 
vyhlášeném Krajským úřadem v Liberci – odborem zdravotnictví. Pro obyvatele města Hodkovice 
nad Mohelkou a spádových oblastí je nezbytné zajistit dostupnou stomatologickou péči v režimu 
úhrad dle sazebníku zdravotních pojišťoven. Zubní ordinace je vybavena k ošetření dospělých i dět-
ských pacientů.

 –  Rada města schválila cenovou nabídku na zhotovení projektové dokumentace „PARKOVIŠTĚ NA 
P:P:Č: 1446 V K.Ú. HODKOVICE NAD MOHELKOU“, kterou podal Miroslav Ira, Sokolská 1149/26, 
460 01, Liberec - Liberec I-Staré Město, IČ: 76251055.

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

 –  Rada města vzala na vědomí informaci o stavu dluhů za užívání městských bytů ke dni 30.06.2019. 
Dluhy činí 104.202,00 Kč. 

 –  Rada města vzala na vědomí informaci o stavu dluhů za užívání městských bytů ke dni 31.07.2019. 
Dluhy činí 105.325,00 Kč. 

 –  Rada města schválila zařazení nové položky do seznamu zboží, a to Turistický deník za prodejní 
cenu 50,00 Kč/ks.

 –  Rada města schválila zřízení druhého prodejního místa pro prodej propagačních předmětů a turi-
stických suvenýrů, a to v městské knihovně.

 –  Rada města schválila návrh Mgr. Jakab Hendrychové na obsazení volného bytu v DPS Hodkovice 
nad Mohelkou a přiděluje byt č. 32 paní K. a panu K., trvale bytem Hodkovice nad Mohelkou.

 –  Rada města pověřuje pana Petra Hanuse jednáním o prodeji traktoru Belarus a zajištěním nabídek 
na nákup jiného stroje.

 –  Rada města schválila koupi dvou světelných převěsů pro vánoční světelnou výzdobu do ulice Libe-
recká a Pražská za celkovou cenu 41.142,00 Kč včetně DPH. Dodavatelem bude společnost ATELIÉR 
MAUR s.r.o., Plzeň, Libušínská 575/82, PSČ 32600, IČ: 25241885.

 –  Rada města schválila přijetí daru pro Mateřskou školu Hodkovice nad Mohelkou s využitím pro 
účely vymezené v 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů od společnosti 
Monroe Czechia, s.r.o., Rychnovská 383, 46342 Hodkovice nad Mohelkou, IČ: 61061620 ve výši 
25.000,00 Kč

 –  Rada města schválila přijetí daru pro Dům s pečovatelskou službou s využitím pro účely rozvoje 
Domu s pečovatelskou službou, podporu jeho obyvatel a seniorů v Hodkovicích nad Mohelkou od 
společnosti Monroe Czechia, s.r.o., Rychnovská 383, 46342 Hodkovice nad Mohelkou, IČ: 61061620 
ve výši 25.000,00 Kč

Městský úřad informuje
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Informace ze 16. zasedání rady města 11. 9. 2019
 –  Rada města souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě číslo: S 0016/2019. Smlouva je uza-
vřena se Zdeňkem Jeřábkem, Kněžičky 463 43 Český Dub, IČ: 46032711. Dodatkem se prodlužuje 
termín plnění do 29. 11. 2019 z důvodu nečekaných, ale opodstatněných okolností.

 –  Rada města projednala výpověď z nájmu části pozemku p. č. 3298 v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou. 
Výpověď podal pan S., bytem Liberec. Nájem skončí dne 31. 12. 2019.

 –  Rada města projednala žádost o pronájem části pozemku p. č. 3298 (trvalý travní porost) v k. ú. 
Hodkovice nad Mohelkou, kterou podal pan S., bytem Hodkovice nad Mohelkou. Jedná se o po-
zemek o výměře cca 420 m2. Rada města se žádostí bude zabývat následně po doložení kupní 
smlouvy dokládající vztah k bytu v domě č. p. 391.Důvodem je skutečnost, že zahrádky umístěné 
na pozemku města p. č. 3298 jsou přednostně určeny k pronájmu současným spoluvlastníkům 
domu č. p. 391.

 –  Rada města schválila Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností na kvalitu nebo způsob posky-
tování sociálních služeb Pečovatelskou službou Hodkovice nad Mohelkou ve znění podle návrhu 
předloženého Mgr. Martinou Jakab Hendrychovou s účinností od 12. 9. 2019.

 –  Rada města schválila návrh Mgr. Jakab Hendrychové na obsazení volného bytu v DPS Hodkovice 
nad Mohelkou a přiděluje bytu č. 10 panu V. K. a jeho manželce paní M. K., trvale bytem Hodkovice 
nad Mohelkou.

 –  Rada města souhlasí s návrhem na směnu pozemků. Pozemky p. č. 2306 (ostatní plocha) o výměře 
161 m2, část p. č. 1790 (trvalý travní porost), část p. č. 1797 (ovocný sad) a část p. č. 2070 (ovocný 
sad) o výměře těchto tří částí 1123 m2, vše v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou ve vlastnictví Liberec-
kého kraje se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, IČO 70891508 se navrhuje směnit za pozemek 
p. č. 2293 (trvalý travní porost) o výměře 1646 m2 v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou ve vlastnictví 
města Hodkovice nad Mohelkou. Směna bude provedena bez doplatku. Rada města předává věc 
k rozhodnutí do zastupitelstva města. 

 –  Rada města projednala návrh kupních smluv bytových jednotek č. 6/7 budova č. p. 6 a spoluvlast-
nického podílu o velikosti 7144/48863 na společných částech budovy a spoluvlastnického podílu 
ve výši 7144/48863 na pozemku parc. č. 256, č. 6/8 budova č. p. 6 a spoluvlastnického podílu o ve-
likosti 4846/48863 na společných částech budovy a spoluvlastnického podílu ve výši 4846/48863 
na pozemku parc. č. 256, č. 6/9 budova č. p. 6 a spoluvlastnického podílu o velikosti 7198/48863 
na společných částech budovy a spoluvlastnického podílu ve výši 7198/48863 na pozemku parc. 
č. 256, č. 202/7 budova č. p. 202 a spoluvlastnického podílu o velikosti 5995/46255 na společných 
částech budovy a spoluvlastnického podílu ve výši 5995/46255 na pozemku parc. č. 209, č. 202/8 
budova č. p. 202 a spoluvlastnického podílu o velikosti 3570/46255 na společných částech budovy 
a spoluvlastnického podílu ve výši 3570/46255 na pozemku parc. č. 209 a ukládá tajemnici zveřej-
nit adresné záměry prodeje.

 –  Rada města schválila prodejní cenu kalendáře na rok 2020 ve výši 190.00 Kč.

 –  Rada města schválila navýšení kapacity Mateřské školy, Hodkovice nad Mohelkou, Podlesí č. 560, 
okres Liberec, příspěvková organizace se sídlem Podlesí 560, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, 
IČ: 72744324 na 104 dětí a navýšení kapacity školní jídelny na 104 strávníků.

 –  Rada města schválila žádost ředitelky Mateřské školy Hodkovice nad Mohelkou paní Mgr. Ireny 
Ryplové o navýšení provozního rozpočtu na vybavení nového pavilonu MŠ. Rada města souhlasí 
s navýšením rozpočtu o 300.000,00 Kč.

 –  Rada města schválila výpověď pachtu se společností NISA – UNION s.r.o., Jílové 20, 463 42 Hod-
kovice nad Mohelkou, IČ: 25018086 na pozemek p. č. 326/3 v k. ú. Jílové, který na město přešel na 
základě Smlouvy o bezúplatném převodu pozemku č. 1006991941. Pacht končí 1. 10. 2020.
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Informace z 5. zasedání zastupitelstva města 18. 9. 2019
 –  Zastupitelstvo města vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2019, které schválila svým usne-
sením č. 201/19 rada města dne 07.08.2019. Příjmy v rozpočtové změně jsou 418.647,00 Kč, výdaje 
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 12.000.000,00 Kč. 

 –  Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 5/2019. Příjmy v rozpočtové změně jsou 
1.047.835,00 Kč, výdaje v rozpočtové změně jsou 1.047.835,00 Kč a změna financování v rozpočto-
vé změně je 0,00 Kč. Příjmy po této rozpočtové změně budou 61.817.787,18 Kč, výdaje po rozpočtové 
změně budou 73.817.787,18 Kč a financování po rozpočtové změně bude 12.000.000,00 Kč. Tabulka 
s upřesněním jednotlivých položek je součástí materiálů.

 –  Zastupitelstvo města vzalo na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření Města Hodkovice 
nad Mohelkou, provedenou kontrolory Krajského úřadu Libereckého kraje. Přezkoumané období je 
od 01.01.2019 do 30.06.2019.

 –  Zastupitelstvo města schválilo návrh na směnu pozemků. Pozemky p.č. 2306 (ostatní plocha) o vý-
měře 161 m2, část p.č. 1790 (trvalý travní porost), část p.č. 1797 (ovocný sad) a část p.č. 2070 (ovocný 
sad) o výměře těchto tří částí 1123 m2, vše v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou ve vlastnictví Liberecké-
ho kraje, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, IČO 70891508 se navrhuje směnit za pozemek 
p.č. 2293 ( trvalý travní porost) o výměře 1646 m2 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou ve vlastnictví 
Města Hodkovice nad Mohelkou. Směna bude provedena bez doplatku. Zastupitelstvo města pově-
řuje starostku města dalším jednáním a předložením směnné smlouvy zastupitelstvu města.

 –  Zastupitelstvo města neschválilo žádost o prodej pozemku města p.č. 34 (zahrada) o velikosti 35 m2 

v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou. Žádost podala paní V., bytem Hodkovice nad Mohelkou. 

 –  Zastupitelstvo města schválilo uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti č. 135/2019/TPČ mezi tě-
mito smluvními stranami: Liberecký kraj, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, IČ: 70891508, 
Severočeská vodárenská společnost a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ 49099469, 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ: 49099451 
a Město Hodkovice nad Mohelkou, se sídlem nám. T. G. Masaryka 1, 463 42 Hodkovice nad Mohel-
kou. Liberecký kraj je vlastníkem pozemků p.č. 1800 (ostatní plocha) a p.č. 1801 (ostatní plocha), 
oba v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou. Město na těchto pozemcích zrealizovalo stavbu „Hodkovice 
nad Mohelkou – vodovod a kanalizace pro 16 RD p. p.č. 2320 (Českodubská horní), k.ú. Hodkovice 
nad Mohelkou, číslo stavby LI 017029“. Služebnost se zřizuje úplatně, a to za jednorázovou částku 
21.100,00 Kč + DPH, kterou město uhradí Libereckému kraji.

 –  Zastupitelstvo města schválilo uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 260/2019/
TPČ mezi těmito smluvními stranami: pan P. a paní P., oba bytem Hodkovice nad Mohelkou, Severo-
česká vodárenská společnost a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ 49099469 a Město Hod-
kovice nad Mohelkou, se sídlem nám. T. G. Masaryka 1, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou. Manželé 
P. jsou vlastníkem pozemku p.č. 1513 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou. 
Město na tomto pozemku zrealizovalo stavbu „Hodkovice nad Mohelkou – vodovod a kanalizace pro 
16 RD p. p.č. 2320 (Českodubská horní), k.ú. Hodkovice nad Mohelkou, číslo stavby LI 017029“. Služeb-
nost se zřizuje úplatně, a to za jednorázovou částku 1.000,00 Kč, kterou město uhradí manželům P.

 –  Zastupitelstvo města schválilo uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 259/2019/
TPČ mezi těmito smluvními stranami: Severočeská vodárenská společnost a.s., se sídlem Přítkov-
ská 1689, 415 50 Teplice, IČ 49099469 a Město Hodkovice nad Mohelkou, se sídlem nám. T. G. Ma-
saryka 1, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou. Město je vlastníkem pozemků p.č. 1515 (ostatní plocha) 
a p.č. 1529 (trvalý travní porost), oba v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou. Služebnost se zřizuje úplatně, 
a to za jednorázovou částku 1.000,00 Kč + DPH v zákonné sazbě, která bude uhrazena městu.
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 –  Zastupitelstvo města schválilo uzavření Kupní smlouvy převod bytové jednotky č. 6/7, spoluvlastnic-
kého podílu o velikosti 7144/48863 na společných částech budovy č.p. 6 a spoluvlastnického podílu ve 
výši 7144/48863 na pozemku p.č. 256 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou s panem K., bytem Hodkovice 
nad Mohelkou. Smlouva je uzavřena v souladu se Smlouvou o budoucí kupní smlouvě z roku 1998.

 –  Zastupitelstvo města schválilo uzavření Kupní smlouvy převod bytové jednotky č. 6/8, spoluvlastnic-
kého podílu o velikosti 4846/48863 na společných částech budovy č.p. 6 a spoluvlastnického podílu ve 
výši 4846/48863 na pozemku p.č. 256 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou s panem K., bytem Hodkovice 
nad Mohelkou. Smlouva je uzavřena v souladu se Smlouvou o budoucí kupní smlouvě z roku 1998.

 –  Zastupitelstvo města schválilo uzavření Kupní smlouvy převod bytové jednotky č. 6/9, spoluvlastnic-
kého podílu o velikosti 7198/48863 na společných částech budovy č.p. 6 a spoluvlastnického podílu ve 
výši 7198/48863 na pozemku p.č. 256 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou s panem K. a paní K., bytem 
Soběslavice ... Smlouva je uzavřena v souladu se Smlouvou o budoucí kupní smlouvě z roku 1998.

 –  Zastupitelstvo města schválilo uzavření Kupní smlouvy převod bytové jednotky č. 202/7, spolu-
vlastnického podílu o velikosti 5995/46255 na společných částech budovy č.p. 202 a spoluvlastnic-
kého podílu ve výši 5995/46255 na pozemku p.č. 209 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou s panem L., 
bytem Hodkovice nad Mohelkou. Smlouva je uzavřena v souladu se Smlouvou o budoucí kupní 
smlouvě z roku 1998.

 –  Zastupitelstvo města schválilo uzavření Kupní smlouvy převod bytové jednotky č. 202/8, spolu-
vlastnického podílu o velikosti 3570/46255 na společných částech budovy č.p. 202 a spoluvlastnic-
kého podílu ve výši 3570/46255 na pozemku p.č. 209 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou s paní F., 
bytem Hodkovice nad Mohelkou. Smlouva je uzavřena v souladu se Smlouvou o budoucí kupní 
smlouvě z roku 1998.

 –  Zastupitelstvo města schválilo prodej traktoru Belarus 920 RZ L002128 za cenu 165 000,-Kč + 
DPH v zákonné sazbě panu Robinu Honzejkovi, Petrašovice49, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, 
IČ 05420041 a pověřuje starostku města podpisem smlouvy.

 –  Zastupitelstvo města nesouhlasí s plánovanou výstavbou „Novostavba dílny na opravu a údržbu 
letadel“ a předává toto stanovisko Krajskému úřadu Libereckého kraje, odbor životního prostředí 
a zemědělství.

 –  Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zápis ze 4. schůze finančního výboru ze dne 12. 6. 2019 
a zápis z 5. schůze finančního výboru ze dne 04. 09. 2019.

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

Zapsala Markéta Khauerová – starostka města

S potěšením a velkou hrdostí na všechny své spolupracovníky bych Vám všem, hodko-
vickým občanům i návštěvníkům chtěla poděkovat za skvělou náladu a atmosféru, která 
provázela páteční i sobotní program slavností.

Každý přispěl svou částí do společného díla a tím vznikl opravdu báječný příběh uplynulého 
víkendu.

Velmi si vážím práce každého z Vás a těším se na další společné setkání.

Markéta Khauerová – starostka města

Poděkování za Hodkovické slavnosti 2019
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Basketbal v Hodkovicích? Proč NE.

V úterý 17.9.2019 jsme měli jedinečnou možnost sledovat přátelské basketba-
lové utkání mezi extraligovým týmem VÁLEČNÍCI DĚČÍN a prvoligovým YDEA 
Kondoři Liberec. Byla to skvělá podívaná a možnost nahlédnout do umění vrcho-
lových sportovců.

Další možnost vidět špičkový basketbal bude 4. 10. 2019 od 19:45 hodin. Liberecký basketbalový klub 
YDEA Kondoři Liberec bude ve sportovní hale v Hodkovicích hrát všechna domácí utkání 1.ligy. Všem 
fanouškům přejeme krásné sportovní zážitky. (Helena Řezáčová)

Pro zájemce, kteří vyplnili během loňského a  letošního roku dotazník, bude město vydávat 
zahradní kompostéry v následujících termínech a časech:

Zápasy ve sportovní hale v Hodkovicích
všechny zápasy začínají v 19:45

04. 10. 2019 YDEA – Polabí
18. 10. 2019 YDEA – Písek
01. 11. 2019 YDEA – Plzeň
15. 11. 2019 YDEA – USK B
22. 11. 2019 YDEA – Košíře
29. 11. 2019 YDEA – Sokol Pražský
13. 12. 2019 YDEA – GBA
10. 01. 2020 YDEA – Vyšehrad
24. 01. 2020 YDEA – Litoměřice

ODPADY – NOVINKY
Zahradní kompostéry

Kompostéry se vydávají v  sídle Technických 
služeb Hodkovice, v Liberecké ul. č.p. 6. Smlouvy 
se budou podepisovat při předání, je tedy nutné, 
aby se na místo dostavil žadatel o kompostér 
osobně. S  sebou si vezměte občanský průkaz, 
případně brýle na přečtení smlouvy. 

V  současné době zbývají ještě kompostéry navíc, proto se 
případní zájemci mohou dodatečně o kompostér přihlásit na 
oddělení životního prostředí a památek městského úřadu. 

Kontaktní osoba: Dana Karmazínová, oddělení životního prostředí a památek. 

Dana Karmazínová, OŽPaP

pondělí 7. října 13–17 hod.

středa 9. října 13–19 hod. 

čtvrtek 10.října 08–12 hod. 

sobota 12.října  09–12 hod. 

pondělí 14.října 13–17 hod. 

středa 16. října 08–12 hod.
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Hodkovice nad Mohelkou 10.55 11.05 Nádražní ul. (u nádraží)

Jílové 11.10 11.20 Jílové u stanoviště kontejnerů

Hodkovice nad Mohelkou 11.25 11.35 Sportovní x Mánesova u stanoviště kontejnerů

Hodkovice nad Mohelkou 11.40 11.50 Náměstí T. G. Masaryka

Hodkovice nad Mohelkou 11.55 12.05 J. Hory u stanoviště kontejnerů

Hodkovice nad Mohelkou 12.15 12.25 Horní Záskalí u stanoviště kontejnerů

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

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

V neděli 6. října 2019 proběhne v Hodkovicích, Jílovém a Záskalí mobilní svoz nebezpečných odpa-
dů z domácností. Rozpis časů a míst je uveden níže.

Nebude přijímáno následující:
 y Elektro 
 y Stavební odpad, vč. eternitu, azbestu, asfaltu, omítek, lepidel, směsí apod. 
 y 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 umístěn před 
příjezdem mobilní sběrny nebo po jejím odjezdu nebude odvezen.

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

ODPADY – NOVINKY
Svoz nebezpečných odpadů z domácností proběhne 6. října 2019

POZOR!!!  Vše musí být řádně označeno v uzavřených (originálních) obalech, objem a množství musí 
odpovídat provozu běžné domácnosti. 
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I v letošním roce se naše knihovna účastní ve dnech 30. září – 4. října 2019 
23. ročníku Týdne knihoven tradičními akcemi – amnestie zapomětlivých 
čtenářů, registrace do knihovny zdarma a výstavkou ke 120. výročí narození 
Ondřeje Sekory. 

Přijďte nás navštívit – těšíme se na vás.

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

Týden knihoven
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44.ročník  Lesního běhu 
 

Faistauerův memoriál 
 
Hodkovice nad Mohelkou         Skalní údolí     So 5.října 2019  
 
Pořádá:            SK Hodkovice n. Moh. - oddíl lyžování 
 
Start:             kategorie mládeže v 9.30 hod.  
                         kategorie muži v 11.30 hod. 
 

Prezentace:          na místě od:     8.30 hod průběžně 

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

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

1 a 2. Předžákyně a předžáci  2013 - 2012                150 m   
3 a 4. Žákyně a žáci nejmladší              2011 - 2010                300 m 
5 a 6. Žákyně a žáci mladší                  2009 - 2008            750 m 
7.   Žákyně starší                                    2007 - 2006               1000 m 
8.   Žáci starší                                         2007 - 2006               1500 m 
9.  Dorostenky mladší                 2005 - 2004            1500 m 
10. Dorostenci mladší                             2005 - 2004              2800 m 
11. Dorostenky starší                              2003 - 2002                2800 m 
12. Ženy                                                2001 a starší              2800 m 
13. Dorostenci starší                              2003 - 2002                   3600 m 
14. Muži veteráni                     5. 10. 1979 a starší            7200 m 
15. Muži hlavní závod                            2001 – 4. 10. 1979                    7200 m  

                      www.burin.cz 



KINO – ŘÍJEN 2019 
HODKOVICE NAD MOHELKOU

Pátek 4. října v 19 hodin

POSLOUCHEJ
Během cesty, kdy partner spí, se začne dívce zjevovat mužova milenka. 
Atmosféra houstne a ve chvíli, kdy dívka záhadu rozluští, jí začne jít o život. 
Předpremiéra psychologického thrilleru za účasti tvůrců a herců 
včetně hodkovického rodáka Martina Müllera. Doporučeno od 15 let.  
Vstupné 70 Kč. Délka 85 minut.

Pátek 11. října v 17.30 hodin 

PRINC KRASOŇ
Pohádka od tvůrců Shreka přinese vtipný příběh pro celou rodinu o odvážných 
a  správných rozhodnutích a  pravé lásce. Kanadský animovaný film, premiéra 
26. 9. 2019. Délka 85 minut. Vstupné 50 Kč.

Pátek 18. října v 19 hodin

TERORISTKA
Učitelka na penzi (Iva Janžurová) se rozhodne vzít spravedlnost do vlastních 
rukou. Úspěšná česká komedie. Doporučeno od 12 let. Délka 95  minut.  
Vstupné 80 Kč.

Čtvrtek 24. října v 18 hodin

ALITA: BOJOVÝ ANDĚL
Alita (Rosa Salazar), poničený kyborg se srdcem a duší dospívající dívky, v sobě 
objeví mimořádné smrtící schopnosti. Z obyčejné kyberholky se stane bojový 
anděl. Romantický sci-fi thriller USA. Doporučeno od 12 let. Délka 122 minut. 
Vstupné 80 Kč.

ZÁŘÍ – LISTOPAD v PŘEDSÁLÍ KINA  
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ z LETNÍCH TÁBORŮ

ALITA: BOJOVÝ ANDĚL



MĚSTSKÉ KINO V HODKOVICÍCH NAD MOHELKOU 

NENECHTE SI UJÍT

POSLOUCHEJ
Thriller/drama/psychologický

Česká republika, 85 minut

Přístupno od 15 let

Snímek vypráví příběh mladého páru, který vyráží na výlet, aby jejich vzta-
hu dodali novou energii, protože se zdá, že už se vyčerpal a spěje k zániku. 
Dívka má navíc silné podezření, že jí je partner nevěrný, ale nemá pro to 
důkazy. Partnerovo koketní chování vůči jiným ženám ji v tom však utvr-
zuje. Během cesty, kdy její partner spí, uslyší v autě hlas a, jak se záhy ukáže, 
jde o hlas mužovy milenky. Ta se dokonce dívce začne zjevovat. Jak ubíhají 
kilometry, atmosféra houstne a ve chvíli, kdy dívka záhadu rozluští, jí začne 
jít o život. (ČSFD.cz)

Předpremiéra filmu POSLOUCHEJ se uskuteční za účasti herců 
a tvůrců. Producentem a režisérem snímku je hodkovický rodák 
Martin Müller, který bude vyprávět o svých inspiracích a události, 
kterou zažil a jež stála na počátku filmu POSLOUCHEJ.

Uvádíme v našem kině v pátek 4. 10. 2019 od 19.00 hodin.

TERORISTKA
Komedie/drama

Česká republika, 95 minut

Hlavní hrdinkou černé komedie Teroristka je Marie (Iva Janžurová), učitel-
ka na penzi, která si jednou řekne, že už si nechce připadat jako kráva. Když 
jí proti arogantnímu strůjci lokálního zla (Martin Hofmann) nepomůže ani 
starostka (Tatiana Vilhelmová), sežene si zbraň a rozhodne se udělat to, co 
většinu z nás občas napadne, ale hned tu myšlenku rozumně zapudíme. 
Brzy však zjistí, že stejně, jako je vražda složitá morálně, je nesnadná i prak-
ticky – přesto, že jí bývalý žák, momentálně v podmínce (Pavel Liška), dává 
cenné životní rady: „Kriminalita jenom vypadá jednoduše, paní učitelko, ale pak 
se dycky něco posere.“ (CinemArt)

Uvádíme v našem kině v pátek 18. 10. 2019 od 19.00 hodin.
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Pomocí kartiček, zvířátek, plyšáků a dalších pomůcek se pomalu naučíme základní jógové pozice, 
které pak budeme používat při hrách, příbězích i různých sestavách.

Podmínkou účasti je
Do ničeho nenutím, ale ukazuji, předvádím, hraji si s dětmi.

Přijďte vyzkoušet a přiveďte děti (cca. 3-7 let) -> nudit se nebudou ☺

Kdy :

15:45 – 16:45

Kde:
Sokolská 412, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, 

https://klubmotylek.estranky.cz/
Otevřené místo pro neformální setkávání lidí různých věkových kategorií v kulturním domě

v Hodkovicích n. M. s ideálními prostory a vybavením pro děti.

Cena:
900 Kč za kurz = 13 lekcí (+ první ukázková lekce zdarma)

- začínáme 2.10.2019 a končíme 29.1.2019
- první hodina ukázková = zdarma

Kontakt:
Lucie Šoltys Kotrmanová, Tel: 728366078, e-mail: klubmotylek@seznam.cz

Iva Fléglová
www.atifjoga.cz

  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
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07. 10.  Dámská svíčková párty 18:00 (Romana Trojanová, plakátek v příloze)

Od října otevíráme kroužek dětské jógy pro samotné děti 
s  lektorkou Ivčou (rodiče si mohou na chvíli odpočinou ve 
vedlejší místnosti, dát si něco na zub nebo zařídit potřebné). 

 Ö  Lekce probíhají formou hry a jsou plné pohybu, písniček, básniček, ale i odpočinku, po-
hádek, poznávání nových kamarádů za použití obrázků, tematických kartiček, hraček či 
drobných výtvorů.

 Ö  V rámci praktikování jógy se děti učí odpočívat, což jim může napomoci k lepší koncentra-
ci a také zvládání stresových situací. V hodinách se učíme lépe vnímat své tělo a respekto-
vat sebe i své okolí v nesoutěživém prostředí. Živé děti se zklidní, málo aktivní jsou naopak 
povzbuzováni k činnosti. Díky józe děti rozvíjí svou fantazii a budují si sebedůvěru.

 Ö  První lekce bude zkušební. Teprve po ní se můžete rozhodnout, zda své dítko do krouž-
ku budete chtít přihlásit či ne. Minimální počet na otevření je 5 dětí. Cena za kroužek je 
900 Kč = 13 lekcí + úvodní zdarma (60 minut / 70,-). Na toto cvičení můžete čerpat příspě-
vek od VZP. Těšíme se na vás. 

 

02. 10.   startuje dětská jóga 15:45 - 16:45

10. 10.  Lepší šance pro trh práce 09:00 – 11:00

12.10.  Drakiáda 15:00

16. 10.  Lepší šance pro trh práce 15:00 – 16:30

Chystáme pro vás v říjnu – kurz první pomoci pro rodiče (zdarma), povede ho 
Míša Endrlová - termín bude upřesněn (21. – 22. 10.)

odkaz na lektorku: https://www.zachranar.com/lektorpp1
odkaz na kurz: https://www.zachranar.com/akutnistavydeti

RK Motýlek – přehled akcí:

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

Nabízíme:
 y nový vozový park
 y měsíční příjem 35–40.000,-Kč
 y třináctý plat
 y příspěvek na důchodové připojištění
 y příspěvek na dopravu na pracoviště
 y stabilní přepravy a víkendy doma

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

Kontakt: 775 321 002Pl
ac

en
á 

in
ze

rc
e
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Pondělí:
08:00 – 12:00 Volná herna s Pohádkovou kavárničkou
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 (pro děti 3-7 let)
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)
15:45 – 16:45 DĚTSKÁ JÓGA (pro děti 3-7 let)
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 s tvořením pro malé šikuly

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 – říjen 2019
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    (Hodkovické amatérské divadlo) 
                          
v Hodkovicích nad Mohelkou 

uvádí 

                      
k 30.výročí svatořečení 
Anežky Přemyslovny.Anežky Přemyslovny.

Účinkují: 
           
                        
             
                     

Hudba:
  :    :       :  :    :       :
V      Z      

Scénář a režie: 
          :      

Děkujeme panu faráři M. Maňáskovi, Podještědskému muzeu v Č. Dubu, 
OS KOVO Monroe, městu Hodkovice n.M.

9    1             2 19 1 :                 P                      

V     é             é, místo si však            
na telefonu:              nebo emailu:                      

Anezka Ceska
  pokorna sluzebnice sveho naroda
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Informace z MŠ Sluníčko

Pro některé nové děti je obtížné zvyknout 
si na nového, doposud neznámého dospěláka, 
se kterým leckdy tráví více než 8 hodin denně, 
pochopit pravidla ve školce a seznámit se s nový-
mi kamarády ve třídě. Je toho tolik nového, tolik 
neznámého, a i když každému dítěti trvá jinak 
dlouho, než si zvykne na odloučení od maminky 
a tatínka, letos si děti počínaly na výbornou. Byly 
statečné! Maminek se pouštěly bez větších obtí-
ží, až se chvílemi zdálo, že hůře nesou odloučení 
samotné maminky. Avšak rodiče utřete slzy, Vaše 
děti si ve školce vedou skvěle a už teď se všich-
ni těšíme na to, co nového nás v tomto školním  
roce čeká.

V září proběhla v naší mateřské škole schůzka 
rodičů, na které se sešli rodiče a dozvěděli se vše, 
co nového nás tento školní rok čeká a nemine.

Dále v září naše předškoláky poprvé na-
vštívilo divadélko od paní Dariny Martinovské 
s pohádkou Chameleon Leon, na motivy knihy 
Melanie Wattové. Dětem se pohádka moc líbila 
a už teď se těšíme na další návštěvu divadélka 
pro naše mladší třídy.

V měsíci říjnu nás již tradičně čeká pravidel-
né cvičení v městské hale, tento pohybový projekt 
nese název Sportovní školička a naše děti už se 
na cvičení moc těší.

Začátek nového školního roku je jak pro personál mateřské školy, tak pro děti velmi zátěžovým 
obdobím. Zvláště pro nově přicházející děti. Paní učitelky se snaží vytvořit co možná nejlepší prostředí 
pro adaptaci nových dětí ve školce, ale také pro stávající děti, které se ne vždy vrátí po prázdninách 
do školky úplně bezproblémově.

Výstavba nového pavilonu školky pro 20 dětí 
je v plném proudu. Moc prosíme, abyste všichni 
dbali o bezpečnost jak dětí, tak i sebe. Jezdí tu 
i velká technika, prosíme, abyste se co nejméně 
zdržovali v okolí stavby, hrozí nebezpečí úrazu. 
Děkujeme za pochopení.

Již brzy bude vyhlášen nový Zápis a kritéria 
pro zápis do nového pavilonu školky, který bude 
probíhat v kanceláři ředitele. Podklady k Zápisu 
budou vyvěšeny na webových stránkách mateř-
ské školy https://ms-hodkovice.cz.  

Budeme se na Vás moc těšit.

Přejeme Všem krásné dny plné radosti. 

MŠ Sluníčko
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VŠEHO TRHY - Bleší trhy
26. 10.  |  06.00 - 11.00   

   

BONEY M a Verona
2. 11 .  |  19.00

BÍLÍ TYGŘI LIBEREC X Augsburger Panther
16. 10.  |  19.30  

Dům a bydlení Liberec
18. 10. - 19. 10.  |  09.00 - 18.00
             20. 10.  |  09.00 - 16.00   

EDUCA MYJOB LIBEREC 2019
10. 10. - 11. 10.  |  09.00 - 18.00

12. 10.  |  09.00 - 13.00
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ZŠ TGM Hodkovice n. M. pořádá

v pátek 25. října 2019
PODZIMNÍ NOČNÍ POCHOD

Startujeme od základní školy v Hodkovicích n. M.

 y týmy s dětmi I. stupně od 18 do 19 hodin

 y týmy s dětmi II. stupně od 19 do 19.30 hodin

Dne 11. 10. 2019 se žáci 9. tříd zúčastní veletrhu EDUCA v Liberci, který spojuje 
oblasti vzdělávání a pracovních příležitostí. Žákům zde budou představeny konkrétní 
studijní možnosti nejen v Libereckém, ale i v dalších krajích České republiky či v zahraničí. 

Pevně věříme, že si žáci vyberou střední školu, která je bude bavit a zajímat!

V  pondělí 2. září proběhlo slavnostní zahájení školního roku 2019/2020. Prvňáčky 
přivítala paní starostka, paní ředitelka a třídní učitelky v obřadní síni městského úřadu, 
a poté se 32 nových žáků seznámilo se samotnou školou. Před budovou školy pak proběhlo 
oficiální zahájení i pro ostatní třídy. Přejeme žákům úspěšný školní rok! (Foto viz strana 23)

Základní škola

PODZIMNÍ NOČNÍ POCHOD

Žáci základní školy pojedou na EDUCU MYJOB Liberec 2019

Slavnostní zahájení školního roku

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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Ceny města Hodkovice nad Mohelkou 2019
Vážení spoluobčané, jak již mnozí víte v pátek a v sobotu jsme předali historicky první 
Ceny města. Dovolte mi, krátce Vás seznámit s nominacemi obou oceněných.

4.  Když člověk dokáže všechny vyslechnout, po-
moci i v osobním životě

… a dokáže být nad věcí, povznést se nad mali-
chernosti a vše ještě korunovat humorem

… tak si cenu zaslouží 100% a my – hodkovičtí 
amatérští divadelníci o tom něco víme, Saše děku-
jeme a přejeme si ať to ví také všichni ostatní….“

Cena města Hodkovice nad Mohelkou byla  
paní Alexandře Hrušovské předána jako 
zvláštní projev úcty významnému občanovi, 
za soustavnou obětavou práci pro hodkovic-
ké občany v oblasti kultury a společenského 
setkávání.

Paní Zdena Rybářová

Navrhovatelka paní Darina Martinovská 
uvedla:

Navrhuji na cenu města Hodkovice nad Mo-
helkou paní Zdeničku Rybářovou, velmi aktivní 
dámu, která letos oslavila 85. narozeniny.

I přes tento úctyhodný věk dokáže paní Rybářová 
být velmi aktivní a v Domě s pečovatelskou služ-
bou, kde bydlí, aktivně vymýšlí a  pořádá různá 
setkání, pořady a akce.

Založila tzv. Kavárničku s kulturním programem 
a pravidelně sem zve všechny, kteří mají chuť a zá-
jem. Podporuje a  organizuje společenský život 
a snaží se zpříjemnit život seniorů v Hodkovicích.

Spolupracuje také se souborem Hodkovického 
amatérského divadla. V současné době vyrobila, 
přesněji uháčkovala loutky k nové pohádce, kte-
rou v premiéře odehraje Hodkovické amatérské 
divadlo zítra, v  rámci programu Hodkovických 
slavností.

Velmi za to paní Zdeně Rybářové děkujeme 
a přejeme si, ať i další vědí o jejich úžasných ak-
tivitách a proto ji navrhujeme na ocenění.

Cena města Hodkovice nad Mohelkou byla 
paní Zdeně Rybářové předána jako zvláštní 
projev úcty významnému občanovi, za sou-
stavnou obětavou práci pro seniory a obyva-
tele domu s pečovatelskou službou v Hod-
kovicích nad Mohelkou.

Paní Alexandra Hrušovská

Navrhovatelka paní Darina Martinovsská 
a soubor Hodkovického amatérského divadla 
uvádí:

„Navrhujeme na cenu města Hodkovice nad 
Mohelkou paní Alexandru Hrušovskou, z těchto 
důvodů:

1.  Když někdo je ochoten navléci si kostým a tři ho-
diny v mrazu razítkovat dětem vánoční přání…

2.  Když někdo léta vymýšlí, organizuje, pomáhá, 
dává ze sebe maximum na akce pro obyvatele 
Hodkovic

3.  Když někdo zasedá léta v zastupitelstvu, umí 
navrhovat, argumentovat, chápat, dělat kom-
promisy, dávat lidi dohromady a zejména po-
máhat tam, kde vůbec nemusel ztrácet energii, 
čas a snad i zdraví…

A protože je v Hodkovicích mnoho aktiv-
ních, šikovných a schopných lidí, těším se 
na nominace v roce 2020.

Markéta Khauerová – starostka města
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Poděkování radě  
a zastupitelům  

města Hodkovice nad Mohelkou

Dostalo se nám cti jako prvním získat 
cenu města Hodkovice nad Mohelkou  

za aktivity mající vztah k městu v oblasti 
kultury a společenské činnosti.

Vážíme si toho a děkujeme.

A. Hrušovská a Z. Rybářová

Slavnostní zahájení školního roku
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