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  PROGRAM
 NA ÚNOR 2020        

   VŽDY V NEDĚLI V 15.00          
    V KULTURNÍM

 DOM
Ě, Hodkovice n. M

.      

    V KLUBOVNĚ M
ONROE (1. patro)  

                    2. 2. M
ALÝ, HUBENÝ A JEDNOOKÝ  

                       hraje Ruda Hancvencl, Jablonec n. N.  

                                                   9. 2. JAK SE VYCHOVÁVAJÍ M
EDVĚDI  

                                                  zahraje Darina (HAD) 

                                                                                                                                                                     

                                                  

     16. 2. POHÁDKY O PEJSKOVI A KOČIČCE      
               hraje divadlo Na židli, Turnov     

                                                                      

 23. 2. JAK PŘIŠLO JARO
  

 hraje Divadlo na Kliku, Liberec 

               určeno zejm
éna pro děti od 2 let   

               a začínající diváky 
 

 TĚŠÍM
E SE NA VÁS. VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ, za které 

DĚKUJEM
E, je využito na náklady spojené s přípravou 

představení, nových pohádek a fungování souboru HAD.  
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Úvodní slovo redakční rady

Vážení čtenáři,

letos nás zima nechala na holičkách, tak alespoň úvodní fotografií si připomeňme jak 
krásně bílé toto období může být. Z obsahu únorového vydání jistě stojí za zmínku 
aktuální akční plán města nebo pozvánka ke studiu Univerzity třetího věku.

Příjemný měsíc únor za kolektiv redakční rady
přeje Naďa Burianová

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

Pavel Češka, Petr Ressel, 
Josef Jíra, Jiří Mejstřík, 

Miluška Holanová

Jubilanti v únoru 2020

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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Informace z 1. zasedání rady města 15. 1. 2020
 –  Rada města projednala žádost o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-4018324/SOBS_VB/1. Obsahem věcného 
břemene bude právo budoucí oprávněné provozovat, opravovat a udržovat Zařízení dis-
tribuční soustavy, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci. Stavbou budou dotčeny 
nemovitosti v majetku města, a to pozemek p. č. 1202 (ostatní plocha)  o výměře 139 m2 
a p.č. 1478 (zahrada) o výměře 898 m2, oba v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou. Jednorázová 
finanční náhrada za zřízení věcného břemene se smluvně sjednává ve výši 2.000,00 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 se vstupem města do spolku Unie sebevědomé samosprávy, z.s., 
Olomoucká 261/36, 789 85 Mohelnice, IČ: 08324531 a s členským příspěvkem ve výši 
2.400,00 Kč/ročně a předává věc k rozhodnutí do zastupitelstva města.

 –  Rada města schválila cenovou nabídku na zhotovení dokumentace stávajícího stavu rad-
nice v Hodkovicích nad Mohelkou, kterou podal Ing. Václav Pavlík, Sněhurčina 712/77, 
460 15, Liberec - Liberec XV-Starý Harcov, IČ: 13340301.Cena díla je 246.080,00 Kč, zpra-
covatel není plátce DPH.

 –  Rada města souhlasí s žádostí o opravu přístupových chodníků k domu č.p. 545 a pře-
vod části pozemku p.č. 1447/3 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře cca 270 m2 v k.ú. 
Hodkovice nad Mohelkou. Návrh podalo za Společenství vlastníků jednotek Podlesí 545, 
Hodkovice nad Mohelkou, IČ: 25444476.

 –  Rada města souhlasí s výpovědí nájemné smlouvy č.j., 3928/2017 uzavřené dne 18. 9. 2017 
s paní T., bytem Turnov. Výpovědní doba uplyne dne 30. dubna 2020. 

 –  Rada města schválila cenovou nabídkou společnosti Vyber s.r.o., Komenského 2466/15a, 
466 01 Jablonec nad Nisou na kompletní administraci veřejné zakázky na rekonstrukci 
střechy na KD formou zjednodušeného podlimitního řízení za částku 45.000,00 Kč.  

 –  Rada města souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 nájemní smlouvy NBP 0015/2017 uzavře-
né se společností KáDéČko Bar & Grill s.r.o., Sokolská 412, 463 42 Hodkovice nad Mohel-
kou, IČ: 05634466. Dodatkem město a nájemce souhlasí s prodloužením termínu u jedno-
rázové investice do konce roku 2020.

 –  Rada města schválila cenovou nabídku na zajištění komplexní podpory a administrace 
procesů obdržené dotace za Státního programu na podporu úspor energií – EFEKT 2020, 
kterou podala společnost METROLUX s.r.o., U vinné révy 1776/11, Záběhlice, 106 00 Pra-
ha 10, IČ: 07214634. Cena díla je 73.810.- Kč vč. DPH.

 –  Rada města vzala na vědomí Výroční zprávy města za rok 2019 s přehledem o počtu 
podaných stížností, podnětů a petic a informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném 
přístupu k informacím. Výroční zprávy města budou zveřejněny.

Městský úřad informuje
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Pokračování na straně 6

 –  Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy se Sdružením obcí Libereckého kraje, U Jezu 
525/4, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec, IČ: 64669246. Předmětem smlouvy je provedení 
veřejnosprávní kontroly u příspěvkových organizací města a poskytnutí poradenství k fi-
nančnímu hospodaření obce a k vnitřnímu kontrolnímu systému obce.

 –  Rada města vzala na vědomí informaci o stavu dluhů za užívání městských bytů ke dni 
31.12.2019. Dluhy činí 109.327,00 Kč.         

 –  Rada města schválila žádost o finanční příspěvek ve výši 6.651.- Kč do fondu oprav domu 
na náměstí T.G. Masaryka č.p. 213 za rok 2019, včetně příspěvku města na daň z nemo-
vitosti. Žádost podalo za Sdružení vlastníků domu. V domě vlastní Město Hodkovice nad 
Mohelkou v přízemí nebytové prostory.

 –  Rada města nesouhlasí se zapojením města do předloženého projektu „Řekni šikaně NE!“ 
pro děti v Libereckém kraji. 

 –  Rada města souhlasí s cenovou nabídku na stavební úpravy ve zdravotním středisku v zub-
ní ordinaci, kterou podal Zdeněk Jeřábek, Kněžičky 23, 463 43 Český Dub, IČ: 46032711. 
Úpravy se týkají rekonstrukce podlahy a přemístění dveří na půdu za cenu 71.217,00 Kč 
bez DPH.

Informace z 1. zasedání zastupitelstva města 22. 1. 2020
 –  Zastupitelstvo města vzalo na vědomí vyhodnocení Akčního plánu města Hodkovice nad 
Mohelkou za rok 2019.

 –  Zastupitelstvo města schválilo Akční plán města Hodkovice nad Mohelkou na rok 2020 
podle předloženého materiálu.

 –  Zastupitelstvo města schválilo vstup města do spolku Unie sebevědomé samosprávy, 
z.s., Olomoucká 261/36, 789 85 Mohelnice, IČ: 08324531. Členský příspěvek je ve výši 
2.400,00 Kč/ročně.

 –  Zastupitelstvo města schválilo žádost o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-4018324/SOBS_VB/1. Obsahem 
věcného břemene bude právo budoucí oprávněné provozovat, opravovat a udržovat Zaří-
zení distribuční soustavy, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci. Stavbou budou 
dotčeny nemovitosti v majetku města, a to pozemek p. č. 1202 (ostatní plocha) o výměře 
139 m2 a p.č. 1478 (zahrada) o výměře 898 m2, oba v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou. 
Jednorázová finanční náhrada za zřízení věcného břemene se smluvně sjednává ve výši 
2.000,00 Kč plus daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnění 
platby.

 –  Zastupitelstvo města schválilo žádost o uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýr-
ské sítě č. XX/2020/PANO, kterou předložil pan K., bytem Hodkovice nad Mohelkou. Před-
mětem smlouvy je povinnost města strpět uložení a provozování inženýrské sítě vodo-
vodní a kanalizační řád. Stavbou bude dotčena nemovitost v majetku města, a to pozemek 
p. č. 1515 (ostatní plocha) o výměře 2081 m2 v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou. Jednorázová 
finanční náhrada za zřízení věcného břemene se smluvně sjednává ve výši 1.000,00 Kč + 
DPH v zákonné sazbě.
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 –  Zastupitelstvo města vzalo na vědomí registraci akce „Výměna svítidel veřejného osvětlení 
ve městě Hodkovice nad Mohelkou“. Pro získání dotace ve výši 1.152.797,00 Kč  z progra-
mu EFEKT 2020 je potřeba splnit Podmínky čerpání investiční dotace do 31. 03. 2020.

 –  Zastupitelstvo města vzalo na vědomí Registraci akce „Navýšení kapacity MŠ Hodkovice 
nad Mohelkou“ a Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ve výši 6.419.982,24 
Kč. Závěrečná zpráva musí být podána do 28. 01. 2020.

 –  Zastupitelstvo města schválilo plán činnosti finančního výboru na rok 2020.

 –  Zastupitelstvo města schválilo plán činnosti kontrolního výboru na rok 2020.

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

Zapsala Markéta Khauerová – starostka města

Akční plán na rok 2020

Investiční akce

Lávka u Buriánka lávka vyžaduje kompletní rekonstrukci, stav 
je popsán ve zprávě o pravidelné kontrole. 
Na rekonstrukci je zpracovaná projektová 
dokumentace a vydané stavební povolení.

Parkovací místa u MŠ projekt zřizuje 5 parkovacích míst, projekt je 
zpracován, nyní probíhá inženýrská činnost na 
vydání stavebního povolení

Oprava místní komunikace Lesní 23d, Uk 24 – pro plánovanou opravu bude 
nutné zpracovat projektovou dokumentaci. 
Předběžně máme přislíbeno, že dokumentace 
se začne zpracovávat v dubnu, realizace v roce 
2020 nyní není zcela reálná.

Veřejné osvětlení výměna 139 svítidel, 2 rozvaděčů a vybraných 
sloupů. Na realizaci byla získána dotace 
1.152.797.- Kč.

Vážení spoluobčané, předkládám Vám AKČNÍ PLÁN MĚSTA HODKOVICE NAD 
MOHELKOU PRO ROK 2020, který schválilo 29. 1. 2020 zastupitelstvo města a který 
souhrnně informuje o připravovaných akcích a aktivitách. Stejně jako každý rok bude 
nutné řešit a neočekávané situace a havárie, se kterými v tuto chvíli akční plán nepočítá. 
Akční plán města Hodkovice nad Mohelkou vychází ze střednědobého plánu rozvoje 
města a schváleného rozpočtu města na rok 2020.
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Revitalizace sídliště Naše Podlesí realizace chodníků na středním sídlišti – 
prostor u nového hřiště, chodníky k č.p. 544, 
545 – dohoda o převzetí pozemků.

Střecha nad sálem kulturního domu střecha vyžaduje kompletní rekonstrukci, 
máme zpracovanou dokumentaci a vydané 
stavební povolení. Dle dohody ZM bude 
vypsáno zjednodušen podlimitní řízení na 
obě etapy, tj. střechy nad sálem a střechy nad 
restaurací. 

Hřiště Jílové zahájení úprav prostoru na pozemku p. č. 98 k. 
ú. Jílové, nejprve je nutné jednání s vlastníky 
pozemku p. č. 99 k. ú. Jílové o zajištění přístupu.

Výměna oken ZŠ dokončení výměny oken na přístavbě pavilonu 
ZŠ – hrazeno z rezervního fondu ZŠ

Projektové přípravy

Pasport budovy č.p. 1 na budovu radnice není k dispozici projektová 
dokumentace, pro plánování budoucích oprav 
je nutné mít zpracovaný současný stav. Již 
zadáno.

Parkovací místa Podlesí zpracování dokumentace na 20 parkovacích 
míst na sídlišti, vč. inženýrské činnosti 
a získání stavebního povolení.

Zvýšení bezpečnosti Českodubská zpracování dokumentace na realizaci chodníku 
podél spodní Českodubské, studie řešení horní 
Českodubské.

Rekonstrukce Sokolská č.p. 105 hasiči projekt na opravu střechy a realizaci nového 
zázemí pro výjezdovou jednotku JSDH III

Střecha dětské středisko projekt na opravu střechy nad dětským 
střediskem – plochá střecha

ČOV a kanalizace Jílové směna pozemku p. č. 324, žádost o vydání 
stavebního povolení, vyúčtování dotace 
s krajským úřadem, zadání veřejné zakázky-
výběr dodavatele stavby, zajištění finančních 
prostředků na realizaci.
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Zlepšení vzhledu města

Květinové záhony na náměstí v okolí Mariánského sousoší

Kruhové objezdy výsadba na spodní kruhovém objezdu, zajištění 
údržby na horním

Údržba zeleně, výsadby stromů dle plánu odboru ŽP

Z běžného rozpočtu

Zdravotní středisko opravy podlahy v zubní ordinaci, přesun dveří 
na půdu, výměna dveří do bytu správce

Kabiny č.p. 589 SK výměna oken, termo hlavice k radiátorům

MŠ – rekonstrukce sociálního 
zázemí

rekonstrukce sociálního zázemí pro děti – jeden 
pavilon

MěÚ, č.p. 217 rekonstrukce sociálního zázemí

Restaurování křížku na Záskalí na restaurování je zpracován záměr, včetně 
stěhování dál od silnice.

Kulturní dům-hasičárna Záskalí pokračování rekonstrukce dle dohody 
s uživateli.

SDH Záskalí nákup 9-ti místného vozidla

Do rozpočtu zatím není zahrnuto, tzv. “zůstalo pod čarou“

Horolezecká stěna rozšíření aktivit ve sportovní hala

Výsuvné tribuny do SH zlepšení zázemí pro návštěvníky

Chodník podél Liberecké ulice nutná rekonstrukce velmi frekventované 
komunikace

Spojka Poršák Uk 15 – nutná rekonstrukce

Projekt Koupací biotop příprava rekonstrukce a revitalizace městského 
koupaliště

Projekt na opravu hřbitovní zdi 
a brány

nutné řešení havarijního stavu, hledáme 
spolupracující subjekty

Projekt rekonstrukce Sportovní ul. 25c – příprava na rekonstrukci v roce 2021, nutné 
řešit propady kanalizace
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Oplocení kompostárny zajištění komunitní kompostárny

Úprava stávajícího pavilonu MŠ tak aby bylo umožněno přijímat i děti mladší 3 let

Další plánované aktivity

Odpadové hospodářství větší důraz na třídění využitelných složek 
odpadu, příprava a schválení nové vyhlášky, 
příprava na nový zákon o odpadech – debata 
v ZM, návrhy řešení, komunikace s veřejností, 
změna s účinností od 1.1.2021

Koncepce podpory rodin a seniorů zpracování již bylo zahájeno, jsou vytvořeny dvě 
pracovní skupiny, proběhlo dotazníkové šetření, 
příprava nové aktivity „Týden rodiny“ a zapojení 
do soutěže MPSV Obec přátelská rodině, Obec 
přátelská seniorům

Plán rozvoje sportu dle zákona 115/2001 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů je nutné zpracovat Plán rozvoje sportu, 
předpokládáme, že bude nutný při žádostech 
o dotace na nově vznikající Agenturu sporu

Participativní část rozpočtu opět bude o realizaci předložených projektů 
rozhodovat široká veřejnost

Jednání se zástupci spolků koordinace plánovaných akcí, představení 
dotačního fondu pro rok 2020

Partnerské město Wegliniec pokračování vzájemné spolupráce

Sledování možných dotačních 
titulů

kraj, ministerstva, IROP, IPRÚ.., v případě 
vhodnosti příprava žádosti o dotaci.

Územní plán intenzivní jednání s pořizovatelem územního 
plánu a zpracovatelem, schválení nového 
územního plánu

Dokončení projektu 
„Bezbariérovost a odborné učebny 
ZŠ“

předání dokončeného projektu, zajištění 
inženýrské činnosti, stavební povolení, žádost 
o dotaci prostřednictvím IPRÚ

Pokračování projektu „Cyklostezka 
Karolíny Světlé“

jednání s vlastníky o odkupu pozemků, žádost 
o vydání územního povolení a zpracování 
projektové dokumentace k provedená stavby, 
vyúčtování první ze získaných dotací z Lbc kraje

Zpracovala Markéta Khauerová, 19. 1. 2020



10 Kulturní kalendář

SBĚR JEDLÝCH OLEJŮ A TUKŮ

ODPADY – NOVINKY

V lednu byly na území města rozmístěny nové nádoby na sběr jedlých tuků a olejů. 
Mají oranžovou barvu a vrchní vhazovací otvor. Jedlé oleje a tuky ze smažení a pečení 
odevzdávejte přelité do PET lahví nebo jiných plastových nádob. Olej musí být 
zbaven zbytků potravin, ideální je ho přelít např. přes sítko.

Nádoby nejsou určeny na motorové či 
jiné oleje, jedná se pouze o jedlé oleje 
a tuky z domácností od občanů města.

Speciální sběrné nádoby na jedlý olej 
a tuk jsou umístěny i na sběrném 
dvoře v Pelíkovické ulici, doporučujeme 
zejména pro ty, kteří mají oleje větší 
množství, případně v jiných nádobách 
než PET lahvích. Na sběrném dvoře je možné olej přelít do připravených soudků. 

Dana Karmazínová, OŽPaP

Seznam stanovišť (může se změnit v případě malé naplněnosti nádoby): 

Pořadové číslo Sběrné místo Počet nádob na stanovišti

1 Pražská u č.p. 318 1

2 Podlesí u č.p. 547 1

3 Podlesí u č.p. 603 1

4 Podlesí u večerky 1

5 Českodubská 1

6 Tyršova 1

7 Mlýnská x Dlouhý kopec 1

8 Jílové 1

9 Sběrný dvůr v Pelíkovické ul. 2
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POZOR ! ZMĚNA TERMÍNU 
Vážení rodáci a přátelé Hodkovic, omlouváme se za změnu, 

z technických důvodů posouváme termín 
veřejné výroční členské schůze. Děkujeme za pochopení.

Namísto plánovaného 24. ledna se schůze koná až

v pátek 14. února 2020 již od 17:30 hodin

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

Program schůze:

1) Revize členů, zápis nových členů (roční příspěvek 100,-Kč, senioři 50,-Kč)
2) Hodnocení činnosti Spolku za rok 2019
3) Zpráva pokladníka o stavu pokladny Spolku, příjmy a výdaje
4) Revizní zpráva financí
5) Plán činnosti Spolku na rok 2020         
6) Diskuze

Po skončení schůze proběhne přednáška na téma:

160 let Pardubicko-liberecké dráhy
 a neuskutečněné „hodkovické“ dráhy.

Vyprávět bude Ing. Zdeněk Šindlauer, 

autor knih a článků o historii železnic.

Srdečně Vás zveme.

Spolek rodáků a přátel Hodkovic
https://pratele-hodkovic.cz
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TÝDEN RODINY
Vážení spoluobčané, 
v letošním roce pro Vás všechny připravujeme zcela novou aktivitu, konkrétně TÝDEN 
RODINY, který se bude konat od pondělí 18.05.2020 do soboty 23.05.2020.

RODINA vždy byla, je a doufám i nadále bude tou nejdůležitější částí naší společnosti. 
Výklad pojmu RODINA je velmi široký, téměř každý z nás by definoval RODINU trochu 
jinak, přesto se společným základem. Z pohledu naší aktivity považujeme za RODINU 
všechny obyvatele města a společně se svými kolegyněmi věřím, že si svou aktivitu najde 
každý z nás.

V průběhu celého týdne se můžete již nyní těšit na besedy s různými tématy, promítání 
filmů, sportovní a kulturní aktivity a mnoho dalšího. Vše vyvrcholí v sobotu 23.5.2020 
programem na náměstí. Jsem přesvědčena o tom, že odstartujeme novou tradici a TÝDEN 
RODINY se stane vyhledávanou akcí pořádanou městem.

Markéta Khauerová – starostka města
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SHREK TOUR 2020
22. 2.  |  14.00 

14. 2.  |  17.30  
VALENTÝNSKÉ BRUSLENÍ

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
KAŽDÉ ÚT/SO/NE

BELCANTO V OPEŘE A MUZIKÁLU
21. 2.  |  19.00 

BONNIE TYLER & CHRIS NORMAN
4. 4. 2020

MONSTER MEETING
7. 5. 2020

BÍLÍ TYGŘI LIBEREC x RYTÍŘI KLADNO
16. 2.  |  16.00 
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Pondělí:
08:00 – 12:00  POHÁDKOVÁ KAVÁRNIČKA 

(káva, sladké překvapení, pohádka)
17:00 – 18:00  PILATES  s hlídáním dětí, rezervace na  

http://www.supersaas.cz/schedule/Pilates-Hodkovice
19:00 – 20:00  JÓGA PRO ŽENY 

Rezervace: Iva Fléglová tel.: 602 148 809

Úterý:
08:00 – 12:00 Volná herna
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)
15:15 – 16:15 JÓGA S ANGLIČTINOU  PRO DĚTI (3–7 let)
16:20 – 17:20 JÓGA PRO DĚTI (3–7 let)
18:00 – 20:00 JÓGA V DENNÍM ŽIVOTĚ 

Čtvrtek:
08:00 – 12:00 Volná herna
15:00 – 16:00 JÓGA PRO RODIČE A DĚTI (2,5–6 let)
16:30 – 17:30 PILATES s hlídáním dětí, rezervace na
 http://www.supersaas.cz/schedule/Pilates-Hodkovice

Pátek:
08:00 – 12:00 Volná herna

Volná herna pro rodiče a děti je otevřena při každé aktivitě v programu – vstup 20 Kč.

Možnost pronájmu prostor pro pořádání dětských narozeninových oslav, občasné hlídání dětí

info. Lucie Šoltys Kotrmanová 728 366 078.

Pravidelný program
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Připravujeme!!!!

 3. 2. 2020 Detox s OKG

	 5.	2.	2020	 Kurz	dětské	jógy	s	Aj

	 13.	2.	2020	 Valentýnská	dámská	jízda

	 17.	2.	2020	 	Hrací	odpoledne	pro	děti	 
i	rodiče	s	Patrikem

Březen
Dámská	jízda,	Přednáška	o	lymfách,	 

Kurz	první	pomoci	pro	rodiče

V případě dotazů mě kontaktujte na tel. 728 366 078, Lucie Šoltys Kotrmanová

 Únor

Přijďte vyzkoušet buď spolu s dětmi na nové kurzy pro děti a doprovod (cca. 2,5 – 6 let) 
nebo přiveďte jen samotné děti (cca. 3-7 let) -> nudit se nebudou ☺

Kdy + cena:
15:15 – 16:15     jóga+angličtina pro samotné děti

1.300Kč za kurz = 16 lekcí + 1 ukázková zdarma, začátek 5.2.2020, konec 17.6.2020

16:20 – 17:20     samotné děti
1.350Kč za kurz = 17 lekcí, začátek 5.2.2020, konec 17.6.2020

15:00 – 16:00  děti + doprovod
950 Kč za kurz = 9 lekcí + 1 ukázková zdarma, začátek 23.1.2020, konec 2.4.2020

+ lekce jógy pro dospělé pondělí 19:00 – 20:00 
– začínáme již 20.1.2020☺ cena 85Kč/lekci

- rezervace na tel. 602148809 (do pondělí 16h)

Kde:
Sokolská 412, 463 42 Hodkovice n. Mohelkou, klubmotylek.estranky.cz

Při zaplacení celého kurzu lze čerpat příspěvek od pojišťovny + omluvené hodiny lze nahradit

Kontakt:
Iva Fléglová, Tel: 602148809, email. atifjoga@seznam.cz, web: www.atifjoga.cz

případně
Lucie Šoltys Kotrmanová, Tel: 728366078, e-mail: klubmotylek@seznam.cz
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VYHRAJTE 
V ČESKÉM ROZHLASE 

LIBEREC
POBYT V LÁZNÍCH LIBVERDA

Stačí jen poslouchat
od 10. do 14. února a vyhrát!!!

Ve hře jsou i další luxusní ceny!

RÁDIO VAŠEHO KRAJE

liberec.rozhlas.cz

LetakA5-VELKÁSOUTĚŽ-LIBEREC1-2020B.indd   1 10.1.2020   8:53:33

Info z Valné hromady Čambuzy poker Clubu 
konané 11. 1. 2020

Bylo zvoleno představenstvo na rok 2020
Předseda – Tomáš Kraus – tel 724024880
Pokladní – Kos Vladislav
Členové –  Michal Kraus,  

Chmelík Zdeněk, Hlavatý Aleš

Pravidla Čambuzy poker ligy
KOLA: hrací dny – každý čtvrtek od 19 hod 
– Kulturní dům, Hodkovice n/M
TURNAJE: začátek v 18 hod, Kulturní dům, 
Hodkovice n/M
TERMÍNY: 8. 2 -18. 4. - 13. 6. - 19. 9. - 21. 11.

sponzorský turnaj Metalo open – 24. 10. –  
začátek 13 hod Kulturní dům,Hodkovice n/M

Pl
ac

en
á 

in
ze

rc
e



18 Kulturní kalendář

Jak zabezpečit domácnost proti vzniku požáru

Na požárech v domácnosti má velký podíl 
lidská neopatrnost. Mezi nejčastější příčiny 
těchto požárů patří nedbalost při kouření, 
neodborná manipulace s  elektrickými spo-
třebiči nebo zacházení s  otevřeným ohněm 
v domácnostech, ať již se jedná o zapomenuté 
jídlo na sporáku, nevhodně odložené nedopalky 
cigaret, svíčky a přímotopy ponechané bez do-
zoru v blízkosti hořlavé látky nebo užití hořlavé 
kapaliny při zapalování kamen. 

Domácnosti jsou v dnešní době přeplněny 
vybavením z materiálů, které se snadno vznítí 
a rychle hoří, přičemž dochází k úniku velkého 
množství vysoce toxického kouře (např. čalou-
něný nábytek, matrace, bytové textilie). Právě 
toxický kouř je nejčastější příčinou úmrtí 
osob při požárech. 

Vysoký počet požárů v objektech pro byd-
lení obecně souvisí i s tím, že se lidé cítí doma 
v bezpečí a podceňují drobné nehody, byť i ty 
mohou vést ke vzniku požáru. Nebezpečí může 
plynout i z běžných činností v domácnosti jako 
je hra dětí, vaření, kutilství apod. 

Abyste se mohli doma cítit opravdu bezpečně, 
dávejte pozor na:

Otevřený oheň bez dozoru
 y  Nenechávejte  bez dozoru otevřený plamen 

plynového sporáku, krbu, zapálené svíčky.
 y  Zdroje otevřeného ohně zabezpečte tak, aby 

nemohly zapálit hořlavé materiály v okolí. 

Statistické údaje jednoznačně dokládají, že požáry v domác-
nostech mají nejtragičtější následky. Každý rok při nich ze-
mřou desítky lidí, zraněny jsou další stovky osob a způsobené 
škody dosahují stamilionů korun.

 y  Dbejte zvýšené opatrnosti při vaření, přede-
vším při smažení, aby nedocházelo ke vzní-
cení připravovaných potravin.

Děti a domácí mazlíčky
 y  Zamezte přístupu dětí k možným zdrojům 

otevřeného ohně, zápalkám, zapalovačům 
apod. Poučte své děti o nebezpečí vzniku 
požáru.

 y  Hlídejte domácí mazlíčky, aby se nedostali 
do blízkosti otevřeného ohně nebo nepoško-
dili kabely od elektrických spotřebičů.

Kouření a cigaretové nedopalky
 y  Při kouření cigaret a odhazování nedopal-

ků do odpadkových košů dbejte na dokona-
lé uhašení nedopalků, pozor na pokládání 
cigaret na hořlavý materiál. Velmi nebez-
pečné je pak kouření cigaret v posteli, zvlášť 
pokud jste pod vlivem alkoholu nebo jiných 
drog. 

Komíny a topidla
 y  Nechejte si pravidelně čistit a kontrolovat 

komíny. 
 y  Kouřovody a topidla udržujte v řádném 

technickém stavu.
 y  Žhavý popel ukládejte na bezpečné místo do 

nehořlavých nádob. 
 y  Užívejte výhradně topiva určená pro dané 

topidlo, nezapalujte pomocí vysoce hořla-
vých látek (např. benzinu) a netopte odpady, 

HASIČI RADÍ OBČANŮM
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plasty apod. Neumisťujte do blízkosti topi-
del žádné hořlavé látky, jinak hrozí vznik 
požáru vlivem sálavého tepla.  Bezpečná 
vzdálenost by měla být stanovena v návo-
dech na použití.

 y  Řádně a bezpečně ukládejte hořlavý ma-
teriál a látky mající sklon k samovznícení 
(např. uhlí, seno, bavlna) v dobře větraných 
prostorách.

Elektrospotřebiče
 y  Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče 

v souladu s průvodní dokumentací výrobce. 
 y  Udržujte v řádném stavu elektroinstalace, 

elektrické spotřebiče, kryty na osvětlova-
cích tělesech, pohyblivá šňůrová vedení atd.

 y  Nepřetěžujte zásuvky a prodlužovací šňůry, 
upřednostňujte prodlužovací šňůry s vypí-
načem.

 y  Při delším nepoužívání odpojte elektrospo-
třebič ze sítě, pokud to je možné.

Protipožární zabezpečení
 y  Vybavte si svou domácnost autonomními 

„hlásiči požáru“, které vás na hrozící nebez-
pečí včas upozorní, zejména v noci. 

 y  Buďte vybaveni funkčními jednoduchými 
hasebními prostředky (přenosný hasicí pří-
stroj, hasicí sprej). 

 y  Udržujte dobrý technický stav zdrojů vody, 
hasicích přístrojů, případně jiných zařízení 
určených pro hašení požárů. 

 y  Znejte umístění a použití přenosných hasi-
cích přístrojů a nástěnných hydrantů.

V bytových domech musí být chodby, scho-
diště, únikové cesty a východy volné k evakuaci 
osob, materiálu či vedení hasebního zásahu. 
V těchto objektech musí být umístěny např. 
funkční a snadno přístupné hasicí přístroje, 
zařízení pro zásobování požární vodou (např. 
nástěnné hydranty) apod. 

Pamatujte, že investovat do zabezpečení své 
domácnosti z hlediska požární ochrany se zce-
la jistě vyplatí. Chráníte si tak nejen svůj život 
a zdraví, ale i majetek. Případný požár totiž do-
káže snadno způsobit mnohem větší škody, než 
jsou stokorunové investice do hasicího přístroje 
nebo hlásiče požáru.

Autor:  por. Mgr. Iva Michalíčková
koordinátorka preventivně výchovné činnosti

HZS Libereckého kraje

                                                                                                                                                            Pořádáno za podpory města Hodkovice nad Mohelkou. 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ HODKOVICE NAD MOHELKOU 

POŘÁDÁ 
V SOBOTU DNE 15. ÚNORA 2020 

 

 

 

 

všichni jste srdečně zváni 

Předprodej vstupenek od 15. 1. 2020 

             POTRAVINY u Jiroušků tel: 773 695 444 

 

 

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

 



KINO – ÚNOR 2020 
HODKOVICE NAD MOHELKOU

Pátek 7. února v 19.00 hodin

ŽENSKÁ NA VRCHOLU
Trochu svérázná svobodná matka se rozhodne strávit advent na horách, a vyřešit 
si tak citové problémy. Jak se jí to povede, uvidíte v nové české komedii s Annou 
Polívkovou v hlavní roli. Délka 109 minut. Vstupné 80 Kč.

Pátek 14. února v 17.30 hodin

TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRAČEK
Woody a  jeho kamarádi potkávají novou hračku, které se říká Vidlík. A  další 
příběh hraček může začít. Animovaný film USA. Délka 100 minut. Vstupné 80 Kč.

Pátek 21. února v 19.00 hodin

KAREL SVOBODA: ŠŤASTNÁ LÉTA
Nový český dokument o hudebním géniovi Karlu Svobodovi, ve kterém se prolíná 
pracovní i osobní život. Mezi hosty uvidíme H. Vondráčkovou, K. Gotta a další. 
Doporučeno od 12 let. Délka 90 minut. Vstupné 90 Kč.

Pátek 28. února v 17.30 hodin

PLAYMOBIL VE FILMU
Dívku Marlu a  jejího mladšího brášku vtáhne do sebe velký hračkový model 
světa. Marla se sama stane figurkou a hledá ztraceného brášku ve světě plném 
dobrodružství. Animovaná rodinná dobrodružná komedie. Francie/Německo. 
Délka 100 minut. Vstupné 50 Kč.

PŘEDSÁLÍ KINA – BAREVNÝ SVĚT
VÝSTAVA OBRAZŮ IRENY ŠKOPANOVÉ A NIKOLY VONDRÁČKOVÉ

TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRAČEK



MĚSTSKÉ KINO V HODKOVICÍCH NAD MOHELKOU 

ŽENSKÁ NA VRCHOLU
Komedie Česko/Slovensko 

109 minut

V kinech od 7. 11. 2019

Trochu svérázná svobodná matka, úspěšná majitelka biokavárny He-
lena (Anna Polívková) odjíždí na popud své tety Ely (Jana Krausová) 
s nadšeným osmiletým synem Mikulášem strávit advent na horách, 
aby se tak vyhnula svému citovému problému. Díky své roztržitosti 
a hře osudu se ocitá ve vysokohorské chatě Samota. Tam potkává dva 
muže, ač o žádné seznamování opravdu nestojí. (Bioscop)

Uvádíme v našem kině v pátek 7. 2. 2020 od 19.00 hodin

KAREL SVOBODA: ŠŤASTNÁ LÉTA
Dokumentární film 

Česká republika

Režie Petr Klein Svoboda

90 minut

V kinech od 16. 1. 2020 

Život českého hitmakera Karla Svobody plní dodnes přední stránky 
novin, ale i přesto je stále obestřen tajemstvím. Dokument Šťastná 
léta mapuje nejplodnější období jeho života, kdy vznikla většina jeho 
nejznámějších písní a filmové hudby. Kromě archivních záznamů 
a rozhovorů s jeho blízkými spolupracovníky a přáteli uvidí divá-
ci poprvé i soukromé archivní záběry, které pomohou lépe osvět-
lit skladatelův vnitřní život. Mezi pozvanými hosty uvidíme Karla 
Gotta, Helenu Vondráčkovou, Theodora Pištěka a další hvězdy české 
i světové kultury. (Bohemia MP)

Uvádíme v našem kině v pátek 21. 2. 2020 od 19.00 hodin

NENECHTE SI UJÍT
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Informace z MŠ Sluníčko – prosinec 2019, leden 2020

Přejeme Vám úspěšné vykročení do nového 
roku 2020. Hlavně hodně zdraví.

Začátkem prosince jsme otevřeli nový pavi-
lon školky a přijali do něj dalších 20 dětí. Děti 
si zvykly velice rychle a my doufáme, že se jim 
u nás bude líbit. Úspěšně jsme zvládli vánoční 
besídky na třídách, na které se přišlo podívat 
opravdu mnoho z Vás. Věříme, že všem ma-
minkám, tatínkům, babičkám, dědečkům, te-
tičkám a všem ostatním se líbilo to, co si pro ně 
děti připravily, a snad si s nimi i zazpívali a na-
ladili se na vánoční čas. Myslíme, že děti byly 
velice šikovné a odvážné. Nezapomínáme ani 
na dědečky a babičky z Domova s pečovatel-
skou službou, kterou navštívily naše nejstarší 
děti a přišly si za nimi zazpívat a popřát krásné 
Vánoce. No a pak jsme se všichni rozutekli na 
vánoční prázdniny a užili si trochu odpočinku.

Po novém roce rozbalovaly děti nadílku 
i u nás v mateřské škole, kde jim také Ježíšek 
něco pod stromečkem nechal. Takže nový rok 
jsme začali hravě a zvídavě. Ve druhé polovině 
školního roku nás čeká spoustu dalších zajíma-
vých akcí, na které se můžete podrobněji podí-
vat na našem webu. V měsíci lednu jsme začali 
maňáskovým divadélkem Šternberk, které si 
pro děti připravilo tři pěkné, známé pohádky. 

Dětem se moc líbily. Poté nás navštívilo samot-
né planetárium, což bylo pro děti velice vzru-
šující, byly opravdu unešené, když viděly, co se 
odehrává nad jejich hlavami, co nemohou pou-
hým okem spatřit. Rodiče měli možnost nechat 
děti vyfotografovat, právě se zmiňovanou noč-
ní oblohou. A čeká nás toho mnoho dalšího, už 
teď se těšíme, co zajímavého s dětmi prožijeme.

Kolektiv MŠ

Poděkování paní ředitelky

Děkujeme VELICE zřizovateli za VELKÝ zá-
jem o školku, za zájem o dění ve školce a STAV-
BĚ NOVÉ ŠKOLKY. Bylo to velice náročné 
A ZASLOUŽÍ SI VELKÉ DÍKY.

DĚKUJI paní starostce Ing. Markétě Khaue-
rové i paní místostarostce Mgr. Heleně Řezá-
čové za velikou pomoc a podporu. Byli jsme 
neustále v kontaktu a moc vytíženi nejen s no-
vou stavbou školky. Moc si toho vážím, že jsou 
v plném nasazení a dělají maximum i pro ma-
teřskou školu. Jak finanční obrovská podpora 
na vybavení nové školky, tak i časová.

VELKÉ DÍKY.

Děkuji pověřenci – paní Nadě Burianové za 
velikou podporu nás všech OHLEDNĚ GDPR. 
Za příjemné školení pro personál i rodiče.

Děkuji celé radě a zastupitelstvu za schvalo-
vání dokumentů a vždy najdeme u všeho spo-
lečné řešení. Je mi ctí s VÁMI spolupracovat.

Děkuji velice celému personálu mateřské 
školy.  Práce učitelů je psychicky i časově nároč-
ná a jsou na ně kladeny vysoké nároky, zejména 
za současných podmínek neustálého shonu.

Přeji VŠEM dětem krásné chvíle v mateřské 
škole. Pěkné pohodové dny všem přeje 

Mgr. Irena Ryplová.
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Kniha – Vladislav Kos

Papírnictví – Alena Thomasová

Zverimex – Jarmila Knoblochová

Cukrárna a samoobsluha – Jarmila Košková

Ovoce a zelenina – David Hanus
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