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ZIMNÍ POHÁDKOVÁ SEZONA
(ZIPS)

ˇ
POKRACUJE

PROGRAM NA LEDEN 2020
VŽDY V NEDĚLI V 15.00
V KULTURNÍM DOMĚ, Hodkovice n. M.
V KLUBOVNĚ MONROE (1. patro)
5. 1. NEPOSLUŠNÁ KŮZLÁTKA, zahraje Jiří Polehňa, lidový loutkář z Hradce Králové
12. 1. O kočičce a pejskovi, hraje divadlo KORDULA Liberec
19. 1. Tři prasátka a vlk,
hraje divadlo Na židli, Turnov

26. 1. DVANÁCT MĚSÍČKŮ
hraje SPOJÁČEK, Liberec
TĚŠÍME SE NA VÁS.
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ, za které děkujeme, je využito na náklady spojené
s přípravou představení, nových pohádek a fungováním souboru HAD.
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Úvodní slovo redakční rady
Vážení čtenáři,
na úvod lednového vydání bychom vám všem rádi popřáli bohatý a úspěšný rok 2020
plný přátelských setkání a radosti.

za kolektiv redakční rady
Naďa Burianová

Jubilanti v lednu 2020
Helena Krysličková, Miloslav Zajíček, František Rybář,
Miroslava Reslová, Jaroslav Jiroušek,
MUDr. Dagmar Večerníková, Iva Hibrantová,
Alois Dopita, Ivan Korecký
Našim jubilantům blahopřejeme k jejich životnímu výročí
a přejeme hodně zdraví, štěstí a osobní pohody do dalších let života.

Slavnostní vítání občánků
V pátek 31. 1. 2020 od 10.00 hodin se
uskuteční na radnici Městského úřadu
v Hodkovicích nad Mohelkou slavnostní
vítání občánků našeho města.

„Zrodil se člověk :
hebounký aksamit, medový květ.
Zrodil se člověk.
A objevuje pozemský náš svět.“

Přivítány budou tyto děti:
Šárka Strouhalová, Inna Kancianová,
Tomáš Mach, Malvína Ročková,
Anna Peterková, Ladislav Šareš
Vydává: Město Hodkovice nad Mohelkou, náměstí T. G. Masaryka 1, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, www.hodkovicenm.cz, email:
redakce@hodkovicenm.cz, telefon: 725 417 186. Měsíčník – počet výtisků: 320 kusů. Cena: 5 Kč. Redakce: Naďa Burianová. Uzávěrka je dvacátého
dne předcházejícího měsíce. Registrační číslo MKČRE 11797. Sazba: Tomáš Žižka. Za jazykovou úpravu odpovídá: redakce. Tisk: Jan Macek,
U Rybníka 11, 466 01 Jablonec nad Nisou, email: jan.macek@tiskem.cz, telefon: +420 483 100 382, +420 777 801 486.
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Městský úřad informuje
Informace z 21. zasedání rady města 20. 11. 2019
–– Rada města souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě o zajištění výkonu technického dozoru stavebníka pro investiční akci „Bezbariérový přístup a vstup na zdravotní
středisko“. Smlouva je uzavřena s Ing. Karlem Dlouhým, Podhorská 850/46, 466 01, Jablonec
nad Nisou, IČ: 12806285. Dodatkem se navyšuje cena díla o 15.125,00 Kč včetně DPH z důvodu
prodloužení termínu dokončení akce.
–– Rada města souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě číslo: S 0016/2019 – bezbariérový
vstup do zdravotního střediska. Smlouva je uzavřena se Zdeňkem Jeřábkem, Kněžičky 23, 463
43 Český Dub, IČ: 46032711. Dodatkem se navyšuje cena díla za vícepráce o 4.572,20 Kč bez DPH.
–– Rada města projednala Technickou zprávu o technickém stavu plynových kotlů v Kulturním
domě Hodkovice nad Mohelkou a doporučení výměny do 31.12.2019. Rada města pověřuje
pana Petra Hanuse předložením alespoň dvou nabídek na koupi potřebných plynových kotlů.
–– Rada města vzala na vědomí Zastavovací studii – návrh stavby, akce Rozvoj areálu s ověřením
napojení na technickou infrastrukturu, k. ú. Hodkovice nad Mohelkou – Domov a centrum
aktivity, p. o.
–– Rada města projednala nabídku společnosti GPlus s.r.o., generála Svobody 116, Rosice, 533 51
Pardubice, IČ: 45537691 na dodávku internetového mapového serveru GObec a Smlouvu o dílo
a o poskytování služeb. Rada města souhlasí s pořízením aplikace s účinností od 1. 12. 2019.
Roční provozní náklady jsou 30.000.- Kč.
–– Rada města vzala na vědomí informaci o stavu dluhů za užívání městských bytů ke dni
31. 10. 2019. Dluhy činí 113.386, 00 Kč.
–– Rada města potvrzuje, že původní dřevěná autobusová čekárna byla odstraněna a nově vzniklo pouze plastové zastřešení. Rada města potvrzuje neexistenci původní dřevěné autobusové
zastávky bez čp/če, obč.vyb., původně stojící na pozemku p. č. 108 v k. ú. Jílové u Hodkovic nad
Mohelkou a vyjádření k existenci autobusové čekárny. Rada města pověřuje Alenu Ježkovou,
DiS. Výmazem z RÚIAN.
–– Rada města souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě pro inženýrskou činnost
na zajištění výkonu technického dozoru stavebníka pro investiční akci „Mateřská školka na
pozemku p. č. 1139/1 v katastrálním území Hodkovice nad Mohelkou“. Smlouva je uzavřena
s panem Borisem Weinfurterem, 468 02 Dalešice 90, IČ: 12807907. Dodatkem se navyšuje cena
díla o 13.500,00 Kč z důvodu provádění kontroly rozpočtů na vícepráce.
–– Rada města schvaluje návrh na obsazení volného bytu v DPS Hodkovice nad Mohelkou a přiděluje byt č. 37 paní K., trvale bytem Druzcov, Osečná.
–– Rada města schvaluje koupi dvou kontejnerů na odpad do Sběrného dvora.
–– Rada města schvaluje termín pro podání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do
mateřské školy od školního roku 2019/2020-PROSINEC bude 28.11.2019 v době od 9.00 hod do
13.00 hod v kanceláři ředitelky mateřské školy.
–– Rada města schvaluje Směrnici pro přijímání dětí do mateřské školy PROSINEC 2019 a Kritéria
pro stanovení pořadí přijetí dětí do mateřské školy NOVÁ BUDOVA pro školní rok 2019/2020 –
OD PROSINCE 2019 předložená ředitelkou mateřské školy paní Mgr. Irenou Ryplovou.

5

Kulturní kalendář

–– Rada města vzala na vědomí hodnocení činnosti mateřské školy za období červen až prosinec
2019.
–– Rada města schválila nabídku na vypracování zjednodušené studie a podkladu pro zadání projektové dokumentace záměru „Zvýšení bezpečnosti dopravy na silnici III/2787 (ul. Horní Českodubská) v Hodkovicích nad Mohelkou“, kterou podal Ing. Jiří Rutkovský, Americká 765/90,
460 07, Liberec-Liberec III-Jeřáb, IČO: 49109286. Celková cena je stanovena na 32.000,00 Kč.
–– Rada města schválila příspěvkové organizaci Technické služby Hodkovice leasing na pořízení
traktoru Zetor Major HS 80 včetně příslušenství v celkové hodnotě 1.214.840,00 Kč včetně
DPH. Leasing bude uzavřen u společnosti Erste Leasing, a.s.

Informace z 22. zasedání rady města 4. 12. 2019
–– Rada města vzala na vědomí žádost o prodej pozemků města p. č. 684 (ostatní plocha) o velikosti 239 m2 a části pozemku města p. č. 404/1 (ostatní plocha) o velikosti cca 240 m2, oba
v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou. Žádost předložil pan H., bytem Hodkovice nad Mohelkou.
Na výše uvedené pozemky je již uzavřena nájemní smlouva. Rada města pověřuje starostku
města jednáním se žadatelem.
–– Rada města vzala na vědomí žádost o prodej pozemku města p. č. 506/1 (trvalý travní porost)
o výměře 1906 m2 v k. ú. Záskalí, kterou podal pan H., bytem Hořice. Rada města pověřuje
starostku města jednáním se žadatelem.
–– Rada města schválila opravu místních komunikací cesta na Kalvárii a cesta Dolánky, které
provedla společnost Montep Group s.r.o., Pražská 3259, 41501 Teplice, IČ: 27618013 za cenu
163.350,00 Kč včetně DPH.
–– Rada města souhlasí s návrhem na úhradu poměrné části Dokumentace pro provedení stavby na projekt „Mateřská škola Hodkovice nad Mohelkou“. Město uhradí částku 97.284,00 Kč
včetně DPH.
–– Rada města souhlasí s navýšením provozního příspěvku MŠ. Navýšení zahrnuje náklady na
personální zajištění provozu nového pavilonu v prosinci 2019 ve výši 100.000.- Kč.
–– Rada města schválila cenovou nabídku na zhotovení dokumentace stávajícího stavu budovy
Kulturního domu včetně instalací, kterou podal Ing. Václav Pavlík, Sněhurčina 712/77, 460 15,
Liberec-Liberec XV-Starý Harcov, IČ: 13340301. Cena je 186.060.- Kč.
–– Rada města projednala žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
č. IV-12-4016594/VB/002, která se týká umístění zemního kabelového vedení NN. Stavbou
bude dotčena nemovitost v majetku města, a to pozemek p. č. 1151 (ostatní plocha) o výměře
7 m2 a p, č, 1138 (ostatní plocha) o výměře 1341 m2, oba 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 souhlasí s návrhem Smlouvy OLP/5013/2019 o spolupráci při zajištění dopravní
obslužnosti Libereckého kraje, týkající se období roku 2020, kterou předložil Liberecký kraj,
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, IČ: 70891508. Město se zavazuje zaplatit na zajištění dopravní
obslužnosti nadstandardním rozsahem spojení částku ve výši 30.000,-Kč za kalendářní rok.
Pokračování na straně 6
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–– Rada města souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. S0017/2019 uzavřené s paní
Pavlou Valenovou, Žďárek 15, Hodkovice nad Mohelkou, IČ: 148 07 297 na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci střechy a studii využitelnosti půdního prostoru v objektu
domu č.p. 217 nám. T. G. Masaryka Hodkovice nad Mohelkou. Dodatkem se prodlužuje doba
plnění do 31.03.2020 z důvodu projednávání s NPÚ a obdržení závazného stanoviska od Magistrátu města Liberec dne 8. 11. 2019.
–– Rada města vzala na vědomí Protokol o kontrole výkonu přenesené působnosti v oblasti vedení matričních knih a sbírek listin a dalších činností spojených s matriční agendou. Kontrolu
provedla pracovnice Magistrátu města Liberec, odboru správního a živnostenského – oddělení
matriky. Při kontrole nebyly zjištěny závady nebo nedostatky.
–– Rada města souhlasí s nabídkou společnosti Tymich s.r.o., se sídlem Dukel. hrdinů 32, 411 55
Terezín, IČ: 06256376 na provedení regulace počtu holubů ve městě. Nabídková cena je
17.800,00 Kč + 100,00 Kč/1 holub (společnost není plátcem DPH).
–– Rada města schválila prodejní cenu knihy „Pohádky z Hodkovic“ ve výši 150,00 Kč.
–– Rada města schválila navržené termíny zasedání rady města a zastupitelstva města v 1. pololetí 2020 a předává věc do zastupitelstva města.
–– Rada města schválila návrh na obsazení volného bytu v DPS Hodkovice nad Mohelkou a přiděluje bytu č. 31 manželům L., trvale bytem Hodkovice nad Mohelkou.
–– Rada města schválila žádost ředitelky Základní školy v Hodkovicích nad Mohelkou o převod
částky 117.554,40 Kč z provozního příspěvku do investičního fondu. Finanční částka je nutná
k dofinancování lapáku tuku LTP 4B-MK-II.
–– Rada města vzala na vědomí Zprávu o činnosti příspěvkové organizace TS a BH Hodkovice za
4. čtvrtletí 2019.
–– Rada města schválila příspěvek do fondu oprav domu č. p. 216 v Hodkovicích nad Mohelkou za
rok 2019 ve výši 6 000,- Kč. Žádost podal pan L. za Sdružení vlastníků tohoto domu, v němž
vlastní Město Hodkovice nad Mohelkou v přízemí nebytové prostory.
–– Rada města souhlasí s čerpáním rezervního fondu MŠ na nákup elektrického sporáku
ESC – T49/P za částku 117.343,86 Kč vč. DPH.

Informace ze 23. zasedání rady města 18. 12. 2019
–– Rada města schválila rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola, Hodkovice nad Mohelku, Podlesí č. 560 na rok 2020. Celkové výnosy jsou plánovány v objemu 7 543 tis. Kč, celkové
náklady jsou plánovány ve výši 7 543 tis. Kč. Příspěvková organizace bude hospodařit s provozním příspěvkem zřizovatele ve výši 1 863 tis. Kč.
–– Rada města schválila střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola,
Hodkovice nad Mohelku, Podlesí č. 560 na roky 2021 a 2022.
–– Rada města schválila plán odpisů na rok 2020 příspěvkové organizace Mateřská škola, Hodkovice nad Mohelku, Podlesí č. 560.
–– Rada města schválila rozpočet příspěvkové organizace Základní škola T. G. Masaryka, Hodkovice nad Mohelku na rok 2020. Celkové výnosy jsou plánovány v objemu 20 004 tis. Kč,
celkové náklady jsou plánovány ve výši 20 004 tis. Kč. Příspěvková organizace bude hospodařit
s provozním příspěvkem zřizovatele ve výši 3 254 tis. Kč.
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–– Rada města schválila střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola
T. G. Masaryka, Hodkovice nad Mohelku, na roky 2021 a 2022.
–– Rada města schválila rozpočet příspěvkové organizace TECHNICKÉ SLUŽBY HODKOVICE na
rok 2020. Celkové výnosy jsou plánovány v objemu 300 tis. Kč, celkové náklady jsou plánovány
ve výši 7 600 tis. Kč. Příspěvková organizace bude hospodařit s provozním příspěvkem zřizovatele ve výši 7 300 tis. Kč.
–– Rada města schválila střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace TECHNICKÉ
SLUŽBY HODKOVICE na roky 2021 a 2022.
–– Rada města schválila plán odpisů na rok 2020 příspěvkové organizace TECHNICKÉ SLUŽBY
HODKOVICE.
–– Rada města schválila rozpočet příspěvkové organizace BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ HODKOVICE
na rok 2020. Celkové náklady jsou plánovány ve výši 640 tis. Kč. Příspěvková organizace bude
hospodařit s provozním příspěvkem zřizovatele ve výši 640 tis. Kč.
–– Rada města schválila střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace BYTOVÉ
HOSPODÁŘSTVÍ HODKOVICE na roky 2021 a 2022.
–– Rada města projednala škodní událost úrazu na schodech, která se stala dne 7. 9. 2019 paní C.,
bytem Hodkovice nad Mohelkou. Dle vyjádření KVB advokátní kanceláře s.r.o., Teplého 2786,
Pardubice ve věci možné odpovědnosti města nedošlo ze strany města k žádnému porušení
povinností a rada města konstatuje, že město neuznává nárok poškozené.
–– Rada města schválila návrh na úpravu sazebníku úhrad za poskytování pečovatelské služby
v Hodkovicích nad Mohelkou, podle předloženého návrhu, s platností od 1.01.2020. Návrh
předložila vedoucí PS Hodkovice nad Mohelkou paní Mgr. Martina Jakab Hendrychová.
–– Rada města souhlasí s žádostí AUTOKLUBU BOHEMIA SPORT v AČR, se sídlem Labe 184, 468
22 Malá Skála, IČ 75057930 o povolení Rally Bohemia 2020, konkrétně o souhlas s uzavírkou
silnice III. třídy (Radoňovice - Hodkovice nad Mohelkou – směr Sedlejovice), souhlas s vydáním
rozhodnutí zvláštního užívání a uzavírky místní komunikace obcí s rozšířenou působností
a souhlas s objízdnou trasou, a to dne 12.07.2020 v době od 7,30 do 16,30 hod. Rada města
požaduje zajistit řádnou pořadatelskou službu, dodržovat pořádek při závodu i v době tréninku
a po skončení závodu a zajistit závěrečný úklid, zajistit včasnou informovanost místních obyvatel a podnikatelů o pořádání závodu, dodržovat veškeré bezpečnostní podmínky a předpisy
a umožnit vjezd trvale bydlícím obyvatelům Hodkovic nad Mohelkou do neuzavřené zóny.
–– Rada města projednala Protokol o roční zkoušce nouzového osvětlení čs. 539/11/2019 umístěných v prostorách objektu DPS. Zkouškou nouzového osvětlení bylo zjištěno, že nouzové
osvětlení není funkční a není schopné spolehlivého provozu. Rada města pověřuje pana Petra
Hanuse podáním zprávy a zajištěním nápravy stavu.
–– Rada města projednala žádost o pomoc při řešení situace v Rychnovské ulici v Hodkovicích
nad Mohelkou. V letošním roce se rozšířila činnost firmy sídlící v areálu budovy Rychnovská
422 a přilehlých pozemcích. Automobily najíždějící do areálu v nepravidelných intervalech ve
dne v noci způsobují neustálý hluk, zmatek, nebezpečné dopravní situace, poškozují místní
komunikace. Zastavěná plocha a nádvoří jsou v majetku pana Z. a paní Z., bytem č. p. 95,
46344 Radimovice. Rada města pověřuje starostku města jednáním zjednání nápravy stavu.
Pokračování na straně 8
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–– Rada města schválila žádost ředitelky Mateřské školy v Hodkovicích nad Mohelkou paní Mgr.
Ryplové o vyjádření souhlasu města s přijetím daru od NGUENOVÉ THU HONG, nám. T. G.
Masaryka 52, Hodkovice nad Mohelkou ve výši 5.000,00 Kč. Rada města schvaluje přijetí
daru s využitím pro účely vymezené § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.
–– Rada města projednala žádost ředitelky Mateřské školy v Hodkovicích nad Mohelkou paní
Mgr. Ryplové o vyjádření souhlasu města s přijetím darů od drobných dárců dle přiloženého
seznamu. Celkově se jedná o částku 8.000.- Kč Rada města schvaluje přijetí daru s využitím
pro účely vymezené § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
–– Rada města vzala na vědomí informaci o stavu dluhů za užívání městských bytů ke dni
30. 11. 2019. Dluhy činí 109.327,00 Kč.
–– Rada města projednala, schválila a vydává Organizační řád Městského úřadu Hodkovice nad
Mohelkou ve znění podle návrhu předloženém tajemnicí MěÚ a platností od 1. ledna 2020.
–– Rada města souhlasí s návrhem místní úpravy provozu „Zóna se zákazem stání nákladních
automobilů nad 3,5 t“ v oblasti ul. Nádražní v Hodkovicích nad Mohelkou, který předložil
za společnost VIATEX, spol. s r.o., Jablonec nad Nisou-Rýnovice, Belgická 4855, PSČ 46605,
IČ: 62740539 Mgr. Miroslav Lang. Rada města pověřuje místostarostku města dalším jednáním se společností.
–– Rada města stanovila kupní cenu oddělovaného pozemku p.č. 1036/2 o výměře 44 m2 (ostatní
plocha) v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou na 50,00 Kč/m2. Výše ceny vychází z ceníku města
Hodkovice nad Mohelkou schváleného Zastupitelstvem města.
–– Rada města po opětovném projednání ruší usnesení rady města č. 263/19 ze dne 6.11.2019
v plném rozsahu a přijímá následující usnesení: Rada města schválila uzavření smlouvy na
odběr jedlých olejů a tuků od občanů se společností Waste Partner s.r.o., Americká 838/29a,
Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec, IČ: 06686800 a pověřuje Ing. Danu Karmazínovou zajištěním
sběrných míst pro odkládání jedlých olejů a tuků od 1.01.2020.
–– Rada města schválila žádost ředitelky Základní školy v Hodkovicích nad Mohelkou paní
Mgr. Kolomazníkové o vyjádření souhlasu města s přijetím finančního daru od společnosti
VETROPORTE s.r.o., Milířská 408, 463 12 Jeřmanice, IČ: 28678095 ve výši 5.635,00 Kč. Rada
města schvaluje přijetí finančního daru s využitím pro účely vymezené § 20 odst. 8 zákona
č. 586/1992.
–– Rada města schválila návrh KVB advokátní kancelář s.r.o., Teplého 2786, Zelené Předměstí,
530 02 Pardubice na řešení smluvních vztahů se společností Demo Solution Group s.r.o., náměstí Přátelství 1518/2, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČ: 24759708.
–– Rada města souhlasí s plánovanou rekonstrukcí restaurace Kulturního domu. Podmínky souhlasu budou panu Miroslavu Hájkovi, jednateli společnosti KáDéČko Bar & Grill s.r.o., Sokolská 412, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou , IČ: 05634466 předány v samostatném sdělení.

Informace ze 7. zasedání zastupitelstva města 11. 12. 2019
–– Zastupitelstvo města vzalo na vědomí Zastavovací studii – návrh stavby, akce Rozvoj areálu
s ověřením napojení na technickou infrastrukturu, k.ú. Hodkovice nad Mohelkou – Domov
a centrum aktivity, p.o.
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–– Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 7/2019. Příjmy v rozpočtové změně
jsou 641.452,84 Kč, výdaje v rozpočtové změně jsou 641.452,84 Kč a změna financování v rozpočtové změně je 0,00 Kč. Příjmy po této rozpočtové změně budou 63.183.869,02 Kč, výdaje po rozpočtové změně budou 75.183.869,02 Kč a financování po rozpočtové změně bude
12.000.000,00 Kč. Tabulka s upřesněním jednotlivých položek je součástí materiálů.
–– Zastupitelstvo města schválilo na základě předloženého návrhu rozpočet města na rok 2020.
Celkové příjmy jsou plánovány ve výši 54.692.300,00 Kč, celkové výdaje jsou plánovány ve
výši 70.297.300,00 Kč a financování ve výši 15.605.000,00 Kč. Rozpočet města pro rok 2020 je
navrhován jako schodkový. Financování je zajištěno z vlastních finančních prostředků. Zastupitelstvo města zároveň schvaluje na rok 2020 sociální fond ve výši 455.000,00 Kč na straně
příjmů a výdajů.
–– Zastupitelstvo města schválilo střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 až 2024.
–– Zastupitelstvo města schválilo poskytování dotací z rozpočtu města Hodkovice nad Mohelkou
na rok 2020 a schválilo 9. Výzvu k podání žádostí o dotace z Dotačního fondu města Hodkovice nad Mohelkou pro rok 2020.
–– Zastupitelstvo města určilo pro rok 2019 klíč pro rozdělení získaných finančních prostředků
přidělovaných státem ve smyslu Zákona o dani z hazardních her č. 187/2016 Sb. následovně:
35 % pro SK Hodkovice, 10 % pro TJ Sokol Hodkovice.
–– Zastupitelstvo města schválilo žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4016594/VB/002, která se týká umístění zemního kabelového vedení NN.
Stavbou bude dotčena nemovitost v majetku města, a to pozemek p. č. 1151 (ostatní plocha)
o výměře 7 m2 a p.č. 1138 (ostatní plocha) o výměře 1341 m2, oba 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 uzavření výše uvedené smlouvy schvaluje a pověřuje starostku města
podpisem smlouvy.
–– Zastupitelstvo města neschválilo žádost o prodej části pozemku města p.č. 1730/1 (ostatní
plocha) o výměře 4239 m2 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou, kterou podala Š., bytem Hodkovice
nad Mohelkou. Jedná se o pozemek o výměře cca 30 m2. Záměrem je výstavba garáže.
–– Zastupitelstvo města schválilo uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1013C19/41 ke stavbě kanalizační stoky splaškové kanalizace z potrubí PVC DN250
a zemní kabelové přípojky NN CYKY-J 4x16 mm2, které budou realizovány v rámci stavební
akce „Hodkovice nad Mohelkou, Jílové – kanalizace a ČOV“. Věcné břemeno bude zřízeno k pozemku parc. č. 324 v k.ú. Jílové u Hodkovic nad Mohelkou. Jednorázová finanční úplata za
zřízení věcného břemene se dohodou sjednává ve výši 1.000,- Kč.
–– Zastupitelstvo města schválilo žádost o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí
o zřízení služebnosti č.j. OLP/5044/2016, kterou předložil Krajský úřad Libereckého kraje,
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2. Předmětem smlouvy je vybudování a provozování stavby
„Hodkovice nad Mohelkou, Jílové – kanalizace a ČOV v k.ú. Jílové u Hodkovic nad Mohelkou“.
Na základě žádosti města se dodatkem č. 1 prodlužuje lhůta platnosti smlouvy do 13. 12. 2022.
–– Zastupitelstvo města schválilo navržené termíny jednání Zastupitelstva města pro 1. pololetí
2020 dle předloženého plánu.
Pokračování na straně 10
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–– Zastupitelstvo města ruší usnesení Zastupitelstva města Hodkovice nad Mohelkou č. 79/19 ze
dne 13.11.2019 v plném rozsahu a nahrazuje ho usnesením č. 95/19.
–– Zastupitelstvo města po projednání vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019, kterou se
zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, o místním poplatku z ubytovací kapacity. Tato
vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.
–– Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí mimořádné odměny členovi rady města
Mgr. Jaroslavu Fialovi ve výši dvojnásobku měsíční odměny, která členu zastupitelstva náleží
za výkon jím zastávané funkce, za splnění mimořádných a zvlášť významných úkolů obce –
Úspěšná realizace investiční akce stavba pavilonu MŠ. Mimořádnost úkolu spočívá v objemu
práce v krátkém časovém období, a to za podmínky plnění běžných pracovních povinností
a úkolů vyplývajících z funkce člena rady města.
–– Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zápis ze 6. schůze finančního výboru ze dne 4. 12. 2019.
–– Zastupitelstvo města schválilo dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje oblast podpory: Doprava, program 6.3 - Podpora projektové
přípravy č. OLP/3946/2018. Dodatek předložil Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a,
461 80 Liberec 2. Na základě žádosti města se dodatkem č. 1 prodlužuje termín ukončení
realizace projektu nejpozději do 31.12.2020 s tím, že projekt musí být vyúčtován nejpozději do
19. 2. 2021.
Úplné znění usnesení rady města a zastupitelstva města najdete na www.hodkovicenm.cz
Zapsala Markéta Khauerová – starostka města

Informace pro občany – POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ
Zastupitelstvo města Hodkovice nad Mohelkou
na svém zasedání dne 11. prosince 2019

schválilo pravidla Poskytování dotací
z rozpočtu města Hodkovice nad Mohelkou pro rok 2020
a zároveň Město Hodkovice vyhlašuje

9. výzvu k podání žádostí o dotaci
z Dotačního fondu města.
Veškeré tiskopisy budou v průběhu ledna k dispozici
na webu města a na podatelně městského úřadu.
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Město Hodkovice nad Mohelkou Vás zve
na 1. veřejné zasedání zastupitelstva města,
které se uskuteční ve středu 22. ledna 2020
od 18 hodin v obřadní síni na radnici.
Těšíme se na Vaši účast.
Společné setkání
Rada města Hodkovice nad Mohelkou Vás zve

na společné setkání.
Sejdeme se ve středu

29. 1. 2020 od 18 hodin
v „klubovně hasičů“ na Záskalí
Přijďte s námi diskutovat
o Vašich připomínkách, námětech a problémech.
Těšíme se na setkání s Vámi.
Za Radu města
Markéta Khauerová – starostka

Kulturní kalendář
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ÚHRADA POPLATKŮ v roce 2020
Výše poplatků za svoz komunálního odpadu a výše poplatků ze psa zůstávají stejné jako
v roce 2019 a možnost úhrady je:
– hotově na pokladně
– platební kartou na pokladně
– bezhotovostně na účet města 0984945399, kód banky 0800, v.s. 1337 a číslo popisné.
Termíny pro platbu poplatku za komunální odpad jsou:
– při pololetní platbě je termín do 31.03.2020 a do 30.09.2020,
– při jednorázové platbě za celý rok je termín do 31.05.2020.
Termín pro platbu poplatku ze psa je do 31.03.2020
– hotově na pokladně
– platební kartou na pokladně
– bezhotovostně na účet města 0984945399, kód banky 0800, v.s. 1341.
UPOZORNĚNÍ PRO DRŽITELE PSŮ
V souvislosti s platností zákona č. 278/2019 Sb., o místních poplatcích, upozorňujeme
občany na dvě zásadní změny u místního poplatku ze psů:
1. poplatníci u místního poplatku ze psů, kteří dosáhli věku 65 let, mají nárok na nižší
poplatek ze psa bez ohledu na to, zda pobírají starobní důchod
2. poplatníkem je nejen osoba s trvalým pobytem na území Města Hodkovice nad Mohelkou, ale i osoba s ohlášeným místem pobytu na území Města Hodkovice nad Mohelkou,
podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, s azylem nebo dočasnou ochranou cizinců.
UPOZORNĚNÍ K VÝVOZU NÁDOB NA KOMUNÁLNÍ ODPAD
1. Pro plynulý vývoz nádob je třeba, aby byly nádoby volně přístupné a bylo s nimi možné
bez problémů manipulovat. Je nutné v den svozu neparkovat vozidla před nádobami
a na přilehlé komunikaci. Špatně zaparkovaná vozidla brání průjezdu popelářských vozů
a často i samotnému výsypu nádob.
2. Do popelnic patří pouze vychladlý popel, ne horký, ani vlažný! To samé platí i pro pytle
s logem svozové firmy s nosností 20 kg, kam nelze dávat teplý popel a ostré předměty.
3. Při nerespektování těchto opatření hrozí, že popelnice nebudou řádně vyvezeny.
4. Svozový den je pro Hodkovice nad Mohelkou, Záskalí a Radoňovice každý týden v pátek:
od 00:00 hod do 24:00 hod.
5. 
Svozový den pro Jílové u H.n.M. a Citeře je každý týden v úterý: od 00:00 hod
do 24:00 hod.
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POMOC MÁTE
NA DOSAH
TAK PO NÍ SÁHNĚTE

Evropská unie
Evropský sociální fond

Bojujete s vážnou nemocí? Máte problém uplatit bydlení
nebo potřebujete pomoci s péčí o vašeho blízkého?
Nechte si poradit a pomoct od odborníků.
PODANOU RUKU NAJDETE VŽDYCKY NA SOCIALNISLUZBYLK.CZ

APLIKACE: SOCIALNI SLUŽBY LK

Kulturní kalendář
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Spolek rodáků a přátel Hodkovic
srdečně zve členy i nečleny, mladé i dříve narozené
na veřejnou výroční schůzi

v pátek 24. ledna 2020 od 18:00 hodin
v restauraci „U arcivévody Štěpána“, náměstí T.G.Masaryka.
Program schůze:
1. Revize členů, zápis nových členů
2. Hodnocení činnosti Spolku za rok 2019
3. Zpráva pokladníka o stavu pokladny Spolku, příjmy a
výdaje
4. Revizní zpráva financí
5. Plán činnosti Spolku na rok 2020
6. Diskuze
http://pratele-hodkovic.cz
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HASIČI RADÍ OBČANŮM

Jsou biokrby bezpečné?
V posledních letech se na trhu rozšířila nabídka moderní bytové
dekorace - krbů na biopalivo („biokrbů“). Jejich většímu prodeji
a užívání zprvu bránila vyšší cena, ale toto již dnes neplatí.
Biokrby vyráběné různými výrobci jsou dodávány i mnoha
internetovými obchody, kdy jde často o dovoz ze zahraničí.
Hlavními výhodami biokrbů jsou možnost
instalace do míst, kde nelze instalovat tradiční krb, kde není kouřovod a jejich finančně
nenáročný provoz. Biokrby jsou vhodné pro
interiéry, terasy i venkovní prostory. Mohou
být umístěny jako dekorace na stole, je možné
je zavěsit na stěnu, vestavět nebo nechat volně
stojící v prostoru. Neznečišťují místnosti kouřem a sazemi.
Reklamy uvádějí jednoduchou instalaci
a dále pak již bezpečný a bezproblémový provoz. Jenže je vše tak bezproblémové a bezpečné,
jak to vypadá na první pohled? Praxe ukazuje,
že tento typ krbu lze většinou bezpečně provozovat za předpokladu, že uživatel dodrží návod
k použití. Kromě nutnosti větrat prostory kde
jsou biokrby užívány, vzhledem ke spotřebě
vzdušného kyslíku a vývoji oxidu uhličitého, se
uživatel může setkat také s nebezpečím vzniku požáru, který může zničit nejen majetek,
ale i ohrozit lidské životy.
Několik základních rad pro bezpečný provoz
biokrbu:
yy Vždy dodržujte pokyny uvedené v návodu
k použití.
yy Vyžadujte od prodejce podrobný návod k použití v českém jazyce.
yy Dodržujte minimální vzdálenost 1 metr od
hořlavých látek po stranách a především
nad biokrbem.
yy 
Nikdy nedolívejte biopalivo, pokud v krbu
stále hoří, hrozí riziko vzniku požáru.

yy Biopalivo doplňujte do zhašeného a vychladlého biokrbu (minimálně po 15 minutách od uhašení), aby nedošlo k popálení.
yy Používejte pouze originální palivo pro biokrby – bioethanol (kapalina, gel) určené pro
spalování v biokrbech. Kvalitní bioethanol
pro biokrby obsahuje cca 96% ethanolu.
yy 
Obal obsahující nebezpečnou směs (palivo
pro biokrby) musí být opatřen informacemi
v českém jazyce a dalšími údaji a výstražnými symboly.
Byla zjištěna skutečnost, že v ČR není certifikace této „dekorace“ povinná. Nejsou tak dány
konstrukční standardy (normy), které by měly
stanovit bezpečnostní minima. Jen někteří renomovaní zahraniční výrobci mají krby certifikovány (v rámci ČR byla zjištěna jediná společnost provádějící certifikaci TÜV SÜD Group).
Dále pak byl u některých krbů renomovaných
výrobců uváděn odkaz na certifikaci v zahraničí (např. Švédsko, certifikační organizace
SITAC).
Na základě výše uvedených zjištěných
skutečností lze konstatovat, že provoz biokrbu
skrývá reálná nebezpečí ohrožení materiálních
hodnot a zdraví jejich uživatelů. Scházející legislativa pro tyto krby umožňuje prodej a provozování zařízení, které nemají bezpečnostní
prvky a nejsou dány standardy pro specifikování rizik uváděných v návodech.
Autor: kpt. Ing. Tomáš Erban
oddělení prevence HZS Libereckého kraje
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PLESOVÁ SEZONA 2020

LEDEN 2020
4. 1.
10. 1.
11. 1.
17. 1.
17. 1.
18. 1.
18. 1.
18. 1.
18. 1.
24. 1.
24. 1.
24. 1.
25. 1.
25. 1.
25. 1.
25. 1.
31. 1.
31. 1.

1. Ples Gymnázia F. X. Šaldy Liberec, Dům kultury Liberec
Ples SOU nábytkářského a SŠ tvorby a designu nábytku, Dům kultury Liberec
1. Ples Střední průmyslové školy strojní a elektrotech., Dům kultury Liberec
Mocca ples, Dům kultury Liberec
Sportovní ples, KC Vratislavice 101010, Liberec
Ples Obchodní akademie Liberec, Dům kultury Liberec
Divadelní ples, ples Divadla F. X. Šaldy, Lidové sady Liberec
Ples v knihovně, Krajská vědecká knihovna Liberec
Ples Flotily Liberec, Restaurace U Košků, Liberec
Vojenský ples, Dům kultury Liberec
Masopustní bál, ples RCL – Rádia Contact Liberec, Lidové sady Liberec
Myslivecký ples, MCU Koloseum Liberec
Ples FC Slovan Liberec, Clarion Grandhotel Zlatý Lev Liberec
Ples MŠ a SŠ Na Bojišti, Dům kultury Liberec
Ples libereckých farností, Restaurace U Košků, Liberec
Maturitní ples SUPŠ a VOŠ Jablonec n. N., KC Vratislavice 101010, Liberec
Ples Střední školy gastronomie a služeb, Dům kultury Liberec
Ples Střední průmyslové školy textilní, MCU Koloseum Liberec

ÚNOR 2020
7. 2.
7. 2.
8. 2.
8. 2.
8. 2.
8. 2.
14. 2.
14. 2.
14. 2.
14. 2.
15. 2.
15. 2.
15. 2.
21. 2.
21. 2.
21. 2.
21. 2.

2. Ples Střední průmyslové školy strojní a elektrotech., Dům kultury Liberec
Maturitní ples Kateřinky, KC Vratislavice 101010, Liberec
Ples Magna Bohemia, Dům kultury Liberec
Ples Gymnázia Frýdlant v Č., MCU Koloseum Liberec
Ples Ekonomického lycea Liberec, Centrum Babylon Liberec
Ples ruprechtických sousedů, Restaurace U Košků, Liberec
1. Ples Gymnázia Jeronýmova, Dům kultury Liberec
Maturitní ples SŠHL Frýdlant, KC Vratislavice 101010, Liberec
Ples Podještědského gymnázia - Doctrina, Lidové sady Liberec
Ples Jizersko-ještědského horského spolku, Restaurace U Košků, Liberec
Maturitní ples Obchodní akademie Liberec, KC Vratislavice 101010, Liberec
Erotický ples, Dům kultury Liberec
Myslivecký ples, Restaurace U Košků, Liberec
Ples Agrární komory, Clarion Grandhotel Zlatý Lev Liberec
Ples Střední zdravotnické školy Liberec, Dům kultury Liberec
Ples Zoo Liberec, Lidové sady Liberec
Reprezentační ples MO a ZŠ Vratislavice, KC Vratislavice 101010, Liberec

Městské informační centrum ^Liberec
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22. 2.
22. 2.
22. 2.
22. 2.
23. 2.
28. 2.
28. 2.
28. 2.
29. 2.
29. 2.
29. 2.

Hejtmanský ples, Krajská vědecká knihovna Liberec
Ples Právní akademie, Dům kultury Liberec
Ples Střední odborné školy obchodní - Broumovská, MCU Koloseum Liberec
Pejskařský ples Kynologického klubu Pavlovice, Restaurace u Košků, Liberec
Maškarní karneval pro děti, KC Vratislavice 101010, Liberec, začátek ve 14:30
2. Ples Gymnázia Jeronýmova, Dům kultury Liberec
Ples ZŠ a ZUŠ Jabloňová Liberec, Lidové sady Liberec
Ples Policie ČR, Centrum Babylon Liberec
Ples Střední školy strojní, stavební a dopravní Liberec, Dům kultury Liberec
Ples ZŠ Ostašov, ZŠ Ostašov, Liberec
Charitativní ples Šance zvířatům, KC Vratislavice 101010, Liberec

BŘEZEN 2020
6. 3.
7. 3.
7. 3.
7. 3.
14. 3.
20. 3.
21. 3.
27. 3.
28. 3.

Maturitní ples SUŠ Liberec, KC Vratislavice 101010, Liberec
2. Ples Gymnázia F. X. Šaldy, Dům kultury Liberec
Sportovní ples Technické univerzity Liberec, Lidové sady Liberec
Ples kuželkářů, Restaurace U Košků, Liberec
Reprezentační ples společnosti TRW Automotive Czech, Dům kultury Liberec
Pivní bál, Dům kultury Liberec
Ples Panterů Liberec, Restaurace U Košků, Liberec
Ples Střední školy stavební Liberec, Dům kultury Liberec
Reprezentační ples Technické univerzity Liberec, Dům kultury Liberec

DUBEN 2020
4. 4.

Ples Atletického klubu Slovan, Restaurace U Košků, Liberec

Plesy obvykle začínají ve 20:00 hodin, není-li uvedeno jinak
ZMĚNY PROGRAMU JSOU MOŽNÉ!

Městské informační centrum ^Liberec
nám. Dr. E. Beneše 23, 460 59 Liberec 1, telefon: +420 485 101 709, info@visitliberec.eu, www.visitliberec.eu

Kulturní kalendář
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BELCANTO V OPEŘE A MUZIKÁLU
21. 2. | 19.00
SHREK TOUR 2020
22. 2. | 14.00
VALENTÝNSKÉ BRUSLENÍ
14. 2. | 17.30
VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
KAŽDÉ ÚT/SO/NE

Placená inzerce

BÍLÍ TYGRI LIBEREC x HC ENERGIE KARLOVY VARY
24. 1. | 18.00
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ HODKOVICE NAD MOHELKOU

POŘÁDÁ
V SOBOTU DNE 15. ÚNORA 2020

začátek 20:OO hod. v Hodkovickém
v_KáDéčku
od 20:00
všichni jste srdečně
zváni
Předprodej vstupenek od 15. 1. 2020

POTRAVINY u Jiroušků tel: 773 695 444

Pořádáno za podpory města Hodkovice nad Mohelkou.

RÁDIO VAŠEHO KRAJE
VÁM PŘEJE
POHODOVÝ ROK 2020
liberec.rozhlas.cz
LIBEREC-PF2020-NAŠÍŘKU.indd 1

9.12.2019 12:15:12

Kulturní kalendář
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Pondělí:

Pravidelný program

08:00 – 12:00	POHÁDKOVÁ KAVÁRNIČKA
(káva, sladké překvapení, pohádka)
15:00 – 15:45 Angličtina I. pro děti (3–7 let)
16:00 – 16:45 Angličtina II. pro děti (3–7 let)
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
09:00 – 09:45
10:00 – 10:45
15:45 – 16:45
18:00 – 20:00

Volná herna
POHYBOVÁ ŠKOLIČKA I. (pro děti od půl roku do 1,5 roku)
POHYBOVÁ ŠKOLIČKA II. (pro chodící děti cca 1,5 roku)
DĚTSKÁ JÓGA (pro děti 3–7 let)
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, občasné hlídání
info. Lucie Šoltys Kotrmanová 728 366 078.
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Připravujeme!!!!
Leden
9. 1. 2020 Dámská voňavá jízda
30. 1. 2020 Kurz líčení pro ženy

Únor
Hrací odpoledne pro děti s Patrikem (deskové hry Albi)
V případě dotazů mě kontaktujte
na tel. 728 366 078, Lucie Šoltys Kotrmanová

PRODEJCI Kulturních kalendářů Města Hodkovice nad Mohelkou
Kniha – Vladislav Kos
Papírnictví – Alena Thomasová
Zverimex – Jarmila Knoblochová
Cukrárna a samoobsluha – Jarmila Košková
Ovoce a zelenina – David Hanus
MěÚ – Hodkovice nad Mohelkou
Vydává: Město Hodkovice nad Mohelkou; měsíčník – počet výtisků: 320 kusů.
Redakce: Naďa Burianová, email: redakce@hodkovicenm.cz

Kulturní kalendář

Placená inzerce
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NOVOROČNÍ DÁMSKÁ JÍZDA

V lednu nám začíná plesová sezóna a proto bychom Vás rádi pozvali na
dámskou jízdu plnou tipů, rad a ukázek plesového líčení.
Přijďte se inspirovat a dozvědět něco nového ze světa líčení.

 Kdy: 30. ledna od 18:00
 Kde: rodinný klub Motýlek

Těšit se na Vás bude Veronika Hanus a Pavla Kuklová. 😊😊

KINO – LEDEN 2020
HODKOVICE NAD MOHELKOU
Pátek 3. ledna

nepromítá se
Pátek 10. ledna v 19.00 hodin

JIŘÍ SUCHÝ – LEHCE S ŽIVOTEM SE PRÁT
Jiří Suchý, muž devatera řemesel, v dokumentu Olgy Sommerové. Délka 102 minut.
Vstupné 80 Kč.

Pátek 17. ledna v 19.00 hodin

HORROR SHOW – CIRKUS HRŮZY
Představení artistické skupiny Mistral. Přístupno od 12 let. Vstupné 200 Kč.

Pátek 24. ledna v 19.00 hodin

RYCHLE A ZBĚSILE: HOBBS A SHAW
Dva nepřátelé z Rychle a zběsile 7 musí spojit síly, zneškodnit jednu britskou
agentku a nakonec prchat před silným nepřítelem. Akční film USA. Doporučená
přístupnost 12 let. Délka 134 minut. Vstupné 80 Kč.

Pátek 31. ledna v 17.30 hodin

WILLY A KOUZELNÁ PLANETA
Po nehodě vesmírné lodi se malý Willy s robotem Buckem dostává na divokou
neznámou planetu, kde na ně číhá mnoho nástrah. Francouzský animovaný film.
Délka 90 minut. Vstupné 50 Kč.
PŘEDSÁLÍ KINA – BAREVNÝ SVĚT
Výstava obrazů Ireny Škopanové a Nikoly Vondráčkové

RYCHLE A ZBĚSILE: HOBBS A SHAW

MĚSTSKÉ KINO V HODKOVICÍCH NAD MOHELKOU

NENECHTE SI UJÍT
JIŘÍ SUCHÝ – LEHCE S ŽIVOTEM SE PRÁT
Dokumentární film
Česká republika,
režie Olga Sommerová
102 minut

Muž devatera řemesel, divadelník, hudebník, textař,
básník, skladatel, spisovatel, filmař, grafik, výtvarník nebo divadelní režisér… A především legenda české kultury, která
ovlivnila několik generací. To byl Jiří Suchý o jehož životní cestě, mnohdy nelehké, natočila film Olga Sommerová. (CinemArt)

Uvádíme v našem kině v pátek 10. 1. 2020 od 19.00 hodin.

Městská knihovna v Hodkovicích nad Mohelkou
Výpůjční doba

Kontakt:
telefon: 605 854 107
e-mail: knihovna.hodkovice@tiscali.cz
web: www.hodkovicenm.knihovna.cz

pondělí:
středa:
čtvrtek:

9 – 11, 12 – 17 hodin
9 – 11, 12 – 18 hodin
9 – 11, 12 – 15 hodin

On-line katalog: www.hodkovicenm.knihovna.cz/online-katalog

PODĚKOVÁNÍ
Spolek rodáků a přátel Hodkovic a divadelní spolek H.A.D. děkují všem
účastníkům adventní „Cesty vzhůru“, kteří svou účastí 14. 12. 2019 podpořili
tuto akci.
Dále děkujeme všem, kteří nezapomněli na zvířátka a přinesli jim potravu na
přilepšenou.
Jsme rádi za vaši účast a doufáme, že se setkáme na dalších akcích.
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Vánoce v DPS
s dětmi z mateřské školy

Kulturní kalendář
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Vánoce v DPS
s dětmi z mateřské školy

