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Základní škola TGM v Hodkovicích nad Mohelkou pořádá

Zveme všechny zájemce z Hodkovic nad Mohelkou a širokého okolí.

Program: 
–  ukázka učeben a školní družiny, jejichž  

technické vybavení Vám předvedou  
vyučující spolu s žáky

–  průběžné promítání filmu ze života školy 

– výstava výtvarných prací žáků

–  možnost vyzkoušet si výukové programy  
v počítačové učebně

– ukázka práce a pomůcek v první třídě

–  ukázka činnosti některých zájmových kroužků

– 15.15 –16.00 hod. BESEDA S RODIČI

Školou Vás provedou členové žákovského parlamentu.

Na Vaši návštěvu se těší žáci i učitelé ZŠ TGM Hodkovice nad Mohelkou

Ve středu 25. 3. 2020 od 14.00 hod. do 16.00 hod.

Den otevřených dveří 
NEJEN pro budoucí prvňáčky
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Úvodní slovo redakční rady
Vážení čtenáři,

v březnovém čísle na Vás kromě tradičních upoutávek na společenské akce čeká také 
informace o přípravě koncepce rodinné politiky a také první pozvání na týden rodiny, 
který se bude v Hodkovicích konat v květnu.

S přáním krásného měsíce března, za kolektiv redakční rady
Naďa Burianová

Přivítány budou tyto děti:
Ela Semanová, Sára Baranová, Klára Jelínková, 
Barbora Kaušková, Adam Paterna, Jindřich Kraus

V pátek 3. 4. 2020 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.

Květuška Buldrová

Ludmila Poršová

Dagmar Menclová

 Ludmila Královcová

Jubilanti v březnu 2020
Miroslava Cejnarová

Petr Šerák

Josef Havránek

Anna Charousková
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Informace ze 2. zasedání rady města 29. 1. 2020
 –  Rada města schválila žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnos-
ti č. IE-12-4005751/VB/005. Obsahem věcného břemene bude právo oprávněné umístit, 
provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy, provádět jeho obnovu, 
výměnu a modernizaci. Stavbou budou dotčeny nemovitosti v majetku města, a to poze-
mek p. č. 3284/1 (ostatní plocha) o výměře 6225 m2, p. č. 1691/1 (ostatní plocha) o výměře 
1233 m2 a p. č. 2207/1 (ostatní plocha) o výměře 2973 m2, vše v k. ú. Hodkovice nad Mo-
helkou. Jednorázová finanční náhrada za zřízení věcného břemene se smluvně sjednává ve 
výši 3.900,00 Kč plus daň z přidané hodnoty.

 –  Rada města projednala podklad pro zpracování studie na rekonstrukci kabin a hřiště SK. 
Rada města souhlasí s návrhem stanoviska města Hodkovice nad Mohelkou k rekonstruk-
ci kabin SK Hodkovice n. M.

 –  Rada města projednala žádost o částečnou výměnu za panely nebo prodej části pozemku 
města p. č. 313/1 (ostatní plocha) o výměře 531 m2 v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou, kterou 
podal pan B. bytem Hodkovice nad Mohelkou. Jedná se o pozemek o výměře cca 175 m2.  
Rada města pověřuje starostku města jednáním se žadatelem ve věci doplnění žádosti 
o důvod využití a pověřuje tajemnici předložením stanoviska stavebního úřadu.

 –  Rada města schválila Provozní řád Pečovatelské služby Hodkovice nad Mohelkou ve znění 
podle návrhu předloženého Mgr. Martinou Jakab Hendrychovou s účinností od 1.02.2020.

 –  Rada města souhlasí se stanoviskem města k parkování nákladních automobilů v Nádraž-
ní ulici a jeho předáním na Magistrát města Liberec, odbor dopravy.

Informace ze 3. zasedání rady města 12. 2. 2020
 –  Rada města souhlasí s žádostí o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-4018569/SOBS_VB/1. Obsahem věcného 
břemene bude právo budoucí oprávněné umístit, 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. 1686/1 (ostatní plocha) o vý-
měře 3301 m2 a p. č. 1690 (ostatní plocha) o výměře 931 m2, oba v k. ú. Hodkovice nad 
Mohelkou. Předpokládaný rozsah omezení nemovitostí věcným břemenem činí 57 m2. 
Jednorázová finanční náhrada za zřízení věcného břemene se smluvně sjednává ve výši 
10.000,00 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 vzala na vědomí inventarizační zprávu o výsledcích inventury majetku ve 
správě Města Hodkovice nad Mohelkou k 31. 12. 2019. Porovnáním fyzické inventury 
s účetním stavem nebyly zjištěny žádné rozdíly.

 –  Rada města schválila plán účetních odpisů majetku města Hodkovice nad Mohelkou na 
rok 2020.

Městský úřad informuje
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 –  Rada města schválila na základě doporučení Dotační komise a předložených podkladů 
přidělení finančních prostředků z Dotačního fondu města, viz. samostatná tabulka. Cel-
kem bylo přiděleno z Dotačního fondu města 400.000,00 Kč. Bylo podpořeno 18 žádostí 
o dotaci. Rada města ukládá paní Nadě Burianové sdělit výše uvedené rozdělení finančních 
prostředků jednotlivým žadatelům, připravit smlouvy o poskytnutí dotace a informovat 
o poskytnutých dotacích veřejnost prostřednictvím kulturního kalendáře a webu města.

 –  Rada města schválila žádost o povolení konání OCR závodu dne 1.8.2020. Žádost podal 
pan Vojan Höfer, 332 11, Hradec 24, IČ: 06023282. Rada města povoluje maximální kapa-
citou 400 závodníků ve všech kategoriích. 

 –  Rada města souhlasí s žádostí o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. 
Tibetská vlajka bude vyvěšena dne 10.03.2020 na budově radnice.

 –  Rada města souhlasí se členstvím paní Bc. Ivany Brychcíové, tajemnice městského úřa-
du Hodkovice nad Mohelkou ve Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, 
z. s., IČ 601 26 361, se sídlem Praha, za účelem odborného rozvoje tajemnice městského 
úřadu ve prospěch města, a s úhradou pravidelného ročního členského příspěvku ve výši 
1.500,00 Kč za členství v tomto sdružení z rozpočtu města."

 –  Rada města souhlasí se záměrem výstavby krytého parkovacího stání na pozemku 
p. č. 256 v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou a pověřuje pana Petra Hanuse realizací.

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

Zapsala Markéta Khauerová – starostka města

Město Hodkovice nad Mohelkou Vás zve  
na 2. veřejné zasedání 
zastupitelstva města,

Které se uskuteční v obřadní síni na radnici  
ve středu 4. 3. 2020 od 18 hodin. 

Těšíme se na Vaši účast.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
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Proč se tato akce uskutečnila? Vedení města 
se chtělo dozvědět víc o aktivitách, potřebách 
a zájmech těchto dvou velkých skupin 
spoluobčanů, aby mohlo připravit dlouhodobější 
strategii práce s rodinami a se staršími lidmi. 
Obě skupiny dohromady totiž tvoří většinu 
obyvatel města, a tak je třeba znát a reagovat na 
jejich přání a potřeby.  

Znalost potřeb místních obyvatel umožňuje 
podporovat rozvoj příznivých podmínek pro 
zakládání a fungování rodin, mezigeneračního 
soužití a zlepšování komunitního života. 
Na druhou stranu je cílem města nejenom 
zajistit škálu aktivit a zařízení, která nabídnou 
možnost aktivně trávit volný čas, ale respektovat 
autonomii rodin, nepřebírat za ně odpovědnost 
a napomáhat tomu, aby rodina fungovala 
přirozeně.

Dotazník pro rodiny

Dotazník pro rodiny byl zaměřen na skupinu 
obyvatel pečujících alespoň o jedno nezaopatřené 
dítě ve věku do 18 let v domácnosti. Na dotazník 
odpovědělo 110 respondentů, z toho 86 % z nich 
byly ženy. Tento podíl je zcela přirozený, protože 
v České republice stále přetrvává model, kde se 
o děti primárně stará matka, ve většině případů 
odchází na mateřskou / rodičovskou dovolenou 
a po návratu do práce často podřizuje své 
pracovní uplatnění potřebám rodiny.

Téměř polovina respondentů byli lidé ve 
věku 35 – 44 let, 35 % dotazovaných spadalo 
do skupiny 25 – 34 let. 92 % respondentů pak 
pečuje o jedno (35 %) nebo dvě (57 %) děti. Pouze 
8 rodin pečuje o 3 děti a jeden respondent o více 
než 3 děti.

Slovní vyhodnocení dotazníku pro rodiny a seniory

V prosinci se v Hodkovicích uskutečnilo anonymní dotazování obyvatel pomocí 
dotazníků. Jeden byl určen rodinám s dětmi a druhý seniorům od 60 let výše. 
Zpracovatelé průzkumů Lenka Pohlodková a Oldřich Čepelka použili jak tištěné 
dotazníky, tak dotazníky k vyplnění na internetu.

Zajímalo nás, jaké mají rodiny povědomí 
a zájem o účast na již existujících aktivitách 
a zda využívají služeb, které nabízejí aktivní 
spolky ve městě. Nejvíce respondentů – a to 
64 % odpovědělo, že jsou pravidelnými účastníky 
Hodkovických slavností, 40 % pravidelně 
využívá nabídky sportovních oddílů a 35 % 
respondentů chodí často na akce pořádané 
základní školou. Jiných sezónních akcí, jako je 
adventní cesta vzhůru, čarodějnice či karneval 
na ledě, se účastní 45 % rodin pravidelně a 35 % 
jen někdy. 38 % lidí, kteří vyplnili dotazník, 
někdy chodí na představení v kině a 31 % na 
divadelní představení. O aktivity rodinného 
klubu Motýlek, včetně pravidelné kavárny, stejně 
jako o Hodkovické koloběžení či příměstské 
tábory respondenti zájem mají, ale zatím se 
nezúčastnili. O akcích, jako je Linkův memoriál, 
Lesní běh nebo aktivity Junáku, dobrovolných 
hasičů a Hodkovického amatérského divadla, lidé 
zatím nemají povědomí. 81 % spoluobčanů, kteří 
se zúčastnili dotazníkového šetření, je spokojeno 
nebo spíše spokojeno s dosavadními aktivitami 
města ve prospěch rodin.

V dalším kroku nás pak zajímalo, jakou 
novou činnost by respondenti uvítali a měli 
možnost z vybraných 4 oblastí doplnit i vlastní 
návrh v poslední otevřené otázce. Nejvíce by lidé 
ocenili další sportovní kroužek, následoval zájem 
o kreativní kroužek, vzdělávací a nakonec 21 % 
by uvítalo nějaký nový rukodělný kroužek. Mezi 
návrhy ze strany respondentů se pak objevoval 
častěji parkour, tanec, objevil se ale i tenis, 
basketbal, rybářský či cyklistický kroužek. Z těch 
rukodělných či kreativních byl mezi návrhy např. 
kroužek vaření a pečení nebo keramika.

V odpovědích na otázku Kde chybí oddechové 
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zóny pro setkávání a hraní dětí pak převládalo 
koupaliště (47 %), náměstí (34 %) a sídliště či nové 
Hodkovice. V návrzích ze strany respondentů se 
několikrát objevil městský park, dolní sídliště či 
ulice Mlýnská. 

V následující otázce jsme se zajímali, o jaké 
z nových služeb či aktivit by lidé měli zájem. 
Dotazovaní mohli zaškrtnout více možností, 
uváděná procenta jsou tedy z celkového počtu. Až 
65 % respondentů by uvítalo, kdyby byl ve městě 
uspořádán pohádkový les pro rodiny s dětmi. 45 
% by se rádo účastnilo organizovaných zájezdů 
na kulturní akce. Kolem 30 % rodin by mělo 
zájem o odborné služby, jako je logopedická 
poradna či fyzioterapeut, i kdyby to byla služba 
placená, a stejný počet respondentů by měl zájem 
o přednášky pro rodiče. Čtvrtina zúčastněných 
by se zúčastnila týdne rodiny a společných 
vycházek po okolí. 17 % dotazovaných by mělo 
zájem o náhradní babičku nebo dědečka, protože 
řeší problém s hlídáním dětí. Stejný počet lidí by 
uvítal akci, jako je den země nebo dny zdraví. Za 
zmínku stojí i poměrně nezanedbatelný počet 
lidí, kteří by měli zájem o tzv. co-workingový 
prostor, tedy místo, kde mohou pracovat a mají 
k dispozici internet, tiskárnu, jednací místnost 
a hlídání dětí. 

V předposlední otázce jsme chtěli vědět, 
z jakých zdrojů by se nejraději dozvídali 
o probíhajících akcích a službách. Jelikož 
většina mladších lidí je zvyklá využívat internet 
a moderní technologie, 

76 % respondentů využívá jako primární 
zdroj informací facebook a 74 % využívá internet 
a navštěvuje webové stránky města. Téměř 
polovina lidí ale využívá i kulturní kalendář 
a více než třetina nástěnky a výlepové plochy.

Úplně nakonec jsme ponechali prostor 
respondentům pro jakékoliv zlepšující návrhy 
pro zkvalitnění života rodin v našem městě. 
Nejčastěji lidé trápí bezpečnost, a tudíž by 
uvítali více chodníků a cyklostezek, propojení 
odlehlejších částí, jako jsou Nové Hodkovice 
a Jílové, nebo ranní svoz dětí z těchto oblastí, 
omezení rychlosti na některých komunikacích či 
policistu pochůzkáře. Lidé by uvítali více herních 
ploch, a to nejenom pro malé děti, ale také 

pro starší věkovou skupinu dětí od 10 – 15 let, 
jako je např. in-line dráha, skateboardové nebo 
parkourové hřiště či propojení se vzděláním 
formou naučné stezky. Kromě těchto jsme získali 
další podnětné návrhy, za které velice děkujeme.

Dotazník pro seniory

Dotazník vyplnilo 51 spoluobčanů, z nichž dvě 
třetiny byly ženy a třetina mužů. Zúčastnili se jak 
lidé bydlící ve svých domácnostech v bytových 
domech, tak ti, kteří žijí v místním Domově 
s pečovatelskou službou. 
Je 51 dotazovaných málo na to, abychom získali 
obrázek o potřebách a zájmech starších lidí, 
anebo to je dostatečný vzorek? Není to totiž 
ani desetina z celkového počtu 717 lidí ve stáří 
60 a více let, kteří tu žijí. Samozřejmě bychom 
uvítali větší odezvu, avšak odpovídal jen ten, kdo 
chtěl, a myslíme si, že se o akci dozvěděl skoro 
každý, a tak se mohl zúčastnit. Výsledky tedy sice 
nemohou platit beze zbytku pro všechny seniory 
ve městě, ale přesto podávají dosud nejlepší 
informace, které v Hodkovicích máme o jejich 
aktivitách a zájmech. 

Co starší lidé dělají, jakými aktivitami se 
zabývají? Na několik z nich jsme se zeptali 
a tady jsou vybrané výsledky: Lidé často 
(minimálně jednou týdně, ale mnozí i denně) 
sledují zpravodajství v novinách, v televizi nebo 
na internetu – to dělá 86% z počtu dotazovaných. 
43% tráví často čas s příbuznými nebo známými 
mimo vlastní domácnost (návštěvy). Téměř 
třetina používá denně nebo téměř denně počítač, 
dvě třetiny však nikdy. Denně nebo alespoň 
jednou týdně provozuje sport, například jízdu 
na kole nebo pěší turistiku, čtvrtina lidí. Další 
čtvrtina jen někdy a zbývající polovina nikdy 
nebo téměř nikdy. 

Jak lidé hodnotí svůj zdravotní stav? 70 % jej 
považuje za spíš dobrý nebo velmi dobrý. Naopak 
12 % jej hodnotí jako velmi špatný. Tady má 
však právě velký vliv to, kdo vlastně odpovídal. 
Ochotnější vyplňovat dotazníky mohou být 
lidé, kteří jsou celkově v lepší tělesné i duševní 
kondici. 
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Důležitá pro nás byla otázka, jak často se lidé 
ve věku od 60 let výše cítí osamělí. Osamělost je 
totiž často doprovázena zhoršením zdravotního 
stavu a trvalým pocitem nespokojenosti. Osamělí 
lidé trpí častěji úzkostí, depresemi a zvyšuje se 
riziko infarktu či Alzheimerovy nemoci. Město 
chce proto zkusit osamělé lidi vyhledávat 
a v rámci svých možností jim pomáhat.    

Z dotazovaných se polovina seniorů necítí 
nikdy osamělá, další třetina jen občas. Avšak 
pro zbývajících 18% je osamělost zřejmě velký 
problém. 

V dotazníku byla řada otázek, kterými jsme 
zjišťovali, jakou péči nebo službu by všichni starší 
lidé potřebovali či uvítali. Dále uváděná procenta 
jsou vždy z celkového počtu dotazovaných, kteří 
mohli vyznačit libovolný počet potřeb nebo 
služeb. 

Co si tedy naši dotazovaní přejí nejvíce? 
47 % chce více laviček na sídlišti, 37 % více 
laviček v centru města. Lavičky jsou podle nás 
nenápadným, ale velmi užitečným pomocníkem. 
Odhadujeme, že v Hodkovicích žijí desítky lidí, 
kteří nemohou ujít ani 500 metrů. Představte si, 
jak to jejich život prostorově omezuje. Možná 
nedojdou do samoobsluhy, na náměstí, na 
hřbitov, natož na vycházku za město. O těchto 
lidech taky dost dobře nevíme, někteří zřejmě 
vůbec nevycházejí z domu nebo jdou jen do 
nejbližšího okolí. Dobře rozmístěné lavičky jim 
umožní, aby se po městě mohli lépe pohybovat.  

Čtvrtina seniorů, kteří odpověděli, by uvítala 
rozvoj stravování, včetně dietního (např. při 
cukrovce). Tento rozvoz ve městě existuje, takže 
o něm mnozí lidé buď nevědí, nebo jej potřebují 
jinak, než se nyní uskutečňuje. Budeme se tím 
zabývat. 

Rovněž každý čtvrtý by si přál, aby ve městě 
fungovalo takzvané sociotaxi. To je auto, které 
zájemce odveze například do Liberce k lékaři. Za 
sníženou cenu nebo i bezplatně však bude vozit 
pouze nemocné lidi nebo staré osoby anebo další, 
u nichž k tomu bude pádný důvod. Jsou různé 
možnosti, jak tuto službu zorganizovat, a také 
této potřebě se budeme určitě věnovat. 

Samostatnou částí dotazníku byl dotaz na 18 
zájmových aktivit, které přispívají k bohatšímu 

životu seniorů (a nejen jich) ve městě. Opět 
vybíráme ty, o něž lidé projevili zájem nejčastěji: 

41%  setkání s odborníkem, přednášky a besedy 
(lékař, psycholog, právník, hasič a další)

37%  zájezdy na kulturní akce (divadla, výstavy, 
koncerty) mimo Liberec, např. Praha, Ml. 
Boleslav, Ústí n. L.

35%  vycházka do okolí Hodkovic nebo 
autobusem do jiného místa na Liberecku 

33%  zábavné pořady pro více účastníků 
(seniorů) v Kulturním domě nebo v kině 
(posezení s hudbou, setkání se známou 
osobností) 

33%  kavárnička v Domě s pečovatelskou 
službou (posezení, setkání se známou 
osobností, živá muzika) 

31%  „posilovna paměti“ – kvízy a testy, meditace, 
cvičení mozku ke zlepšení paměti 

22%  výstava Šikovné ruce našich seniorů (ruční 
práce, fotografie, umělecká díla včetně 
literárních)

20%  zdravotní cvičení v Kulturním domě, ve 
školní tělocvičně nebo v DPS

Z přehledu je vidět, že mnoho takových akcí 
se již ve městě koná, např. „kavárnička“ nebo 
cvičení. Město tyto aktivity podporuje tím, že 
v řadě případů spolufinancuje činnost zájmových 
spolků, avšak má zájem na dalším rozvoji těchto 
volnočasových a poradenských aktivit. 

Nakonec jsme se ptali i na to, z jakých 
informačních zdrojů by se senioři chtěli dozvídat 
o plánovaných akcích. „Vyhrál“ měsíční kulturní 
kalendář, který uvedlo 84% dotazovaných. 57% 
uvedlo nástěnky v budovách a výlepové plochy, 
45% městský rozhlas a 29% webové stránky 
města, příp. facebook. 

Organizátoři průzkumu získali též mnoho dalších 
námětů, které jim dotazovaní poslali a které by 
mohly zlepšit kvalitu života nejstarší generace, 
situaci rodin s dětmi a dění ve městě. Za všechny 
tyto podněty a vůbec za účast v dotazování všem 
zúčastněným upřímně děkujeme. 

Lenka Pohlodková, Oldřich Čepelka,  
Markéta Khauerová, Naďa Burianová
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Jiné aktivity/služby:
• hlídání dětí

• cvičení pro nejmenší děti s rodiči

•  více příležitostí k poznání historie města a okolí, častěji 
zapojit obyvatele k činnostem, které povedou ke 
zkvalitnění jejich vztahu k městu a ke zlepšení prostředí ve 
kterém žijí

•  obchodní dům (Lidl, Penny)

•  akcí se pořádá dost, ne vždy vyhovuje termín rodičům 
pracujícím v třísměnném provozu

• fitness-posilovna pro muže i pro ženy, bazén

•  policistu(y) pochůzkáře – ve večerních hodinách často 
potkávám zahraniční občany v podnapilém stavu

Základní škola T. G. Masaryka, Hodkovice nad Mohelkou, 

přijme asistenta pedagoga pro 1. stupeň ZŠ s úvazkem 0,5. 

Požadujeme kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb. 

Termín nástupu – ihned. 

Další informace získáte na tel. čísle: 730 109 927

Základní škola T.G.Masaryka, Hodkovice nad Mohelkou,
okres Liberec, příspěvková organizace
J. A. Komenského 467, 463 42 Hodkovice n.Moh., IČO 72744243
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Den s vojáky na ZŠ
V úterý 21. ledna se na naší škole uskutečnila prezentační akce pořádaná Ministerstvem 
obrany ČR. Na několika stanovištích se žáci dozvěděli o poslání a  rozdělení Armády 
ČR formou interaktivní přednášky, na další jim vojáci předvedli svoji výstroj a výzbroj, 
nebo ukázali základy sebeobrany, kterou si mohli žáci vyzkoušet i na vlastní kůži. Velice 
přínosné byly i informace, které se žáci dozvěděli o poskytování první pomoci. Na závěr 
si žáci mohli prohlédnout vojenská vozidla.
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Přestavba křižovatky Rádelský mlýn začne již v pondělí 2. března 2020. Tato 
přestavba je plánována na několik etap, zde je krátká zpráva o etapě 0 a 1.

KŘIŽOVATKA RÁDELSKÝ MLÝN

Důležité pro řidiče i cyklisty!

0. Etapa od 02.03.2020 do 29.03.2020 – komunikace I/35 bude v  úseku od vodárny 
po  Jeřmanice průjezdná v obou směrech jedním jízdním pruhem. Sjezd i nájezd z  Jablonce 
nad Nisou bude plně zachován.

1. Etapa od 30.03.2020 do 30.11.2020 – komunikace I/35 bude v úseku od vodárny po 
Jeřmanice ve směru na Liberec průjezdná ve dvou jízdních pruzích, ve směru na Prahu bude 
v provozu jeden jízdní pruh. Sjezd i nájezd z/do Jablonce nad Nisou na I/65 bude zcela 
uzavřen, a to až do úplného ukončení realizace, tedy července 2022.

V této souvislosti bude také omezení na cyklostezce 14B na Jeřmanice. Směrem z Hodkovic 
bude možné cyklostezku využít pouze k „vodárně“, dále bude cyklostezka neprůjezdná po 
dobru rekonstrukce křižovatky.

Informace ohledně objízdných tras budou zveřejněny začátkem března. 

Věnujte prosím zvýšenou pozornost dopravnímu značení a buďte na svých cestách opatrní.
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2020PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
PRO DĚTI VE VĚKU 6-15 LET

• bezva tým lektorů a profi trenérů

• zdravé jídlo včetně Globus svačin a pitný režim po celý den

• atletika, softball, judo, šerm, střelnice, gymnastika, bruslení, míčové hry i bowling

• vyzkoušej si areál SPORT PARKU LIBEREC (35 sportovišť)

• sportovní dárky pro každé dítě

• testování sportovních dovedností

• cyklotrialová exhibice včetně workshopu

3 290 Kč / dítě
REGISTRACE OD 1. 3. 2020
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SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY PŘÍZNIVCE HASIČŮ 
DO „KáDéčka“ V HODKOVICÍCH 

 

                                                KDE SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Z JÍLOVÉHO 
 

POŘÁDÁ TRADIČNÍ 
 

„HASIČSKÝ  BÁL“ 

V SOBOTU dne 21. 3. 2020 ve 20:00 hod. 

 
K   t a n c i    a    p o s l e c h u    h r a j e 

„BOHEMIA UNIVERSAL BAND„ 

VSTUPNÉ  150,- KČ  
 

REZERVACE NA TEL: 721 875 686 p. Bobek po 18 hodině 
 

Pořádáno za podpory města Hodkovice nad Mohelkou. 

MALOVÁNO SRDCEM 
VÝSTAVA OBRAZŮ A FOTOGRAFIÍ 
PETRY NAGYOVÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

březen – červen 2020 

Městské kino v Hodkovicích nad Mohelkou 
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Městské kulturní středisko pořádá zájezd  
do Divadla Na Fidlovačce v Praze na muzikál JEPTIŠKY. 

V režii Lumíra Olšovského se v této muzikálové komedii představí Zora Jandová,  
Ludmila Molínová, Sandra Pogodová, Barbora Mošnová a Martina Šťastná.

Představení se koná v SOBOTU 18. dubna 2020 od 15.00 hodin.

Autobus bude odjíždět z náměstí v Hodkovicích nad Mohelkou ve 13.00 hodin.

  Cena vstupenky je 320,- Kč. Cena jízdenky je 220,- Kč.

Prodej vstupenek bude zahájen  
v Městské knihovně v Hodkovicích nad Mohelkou v pondělí 9. března 2020.

JEPTIŠKY

Pokračování na straně 6

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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Příloha č. 1

Místo konání pořádané akce Výše celkových 
nákladů

Výše požadované 
dotace Návrh na dotaci

Kč Kč Kč

1 SK oddíl volejbal / MUHnM 0311/2020 celoroční činnost 2020 Hodkovice nad Mohelkou 79 200,00 30 000,00 30 000,00 pronájem sportovní haly

2 SH ČMS Hodkovice nad Mohelkou / MUHnM 
0358/2020 celoroční činnost 2020 Hodkovice nad Mohelkou 30 000,00 30 000,00 21 000,00 náklady na ples, náklady na soutěže, náklady na sportovní oblečení

3 Aleš Mlejnek / MUHnM 0367/2020 FIA EHCC 5-10/2020 Evropa 250 000,00 10 000,00 0,00 nesplňuje podmínky 9. výzvy

4 SDH Záskalí / MUHnM 0386/2020 soutěž hasičů, výlet pro širokou veřejnost 05/2020, 
09/2020 Hodkovice nad Mohelkou - Záskalí 24 600,00 10 600,00 10 600,00 poháry, diplomy, medaile, výlet

5 Junák - český skaut / MUHnM 0404/2020 celoroční činnost, letní tábor 2020 Hodkovice nad Mohelkou, 
Liberecký kraj 120 000,00 20 000,00 20 000,00 cestovné, ubytování, materiál na výlety a výpravy, vstupné, výtvarný materiál, 

výbava, pronájem pozemku.

6 SK oddíl fotbalu / MUHnM 0407/2020 celoroční činnost 2020 Hodkovice nad Mohelkou 220 000,00 30 000,00 30 000,00 pronájem hal a hřišť

7 SK oddíl lyžaři / MUHnM 0413/2020
45. ročník Lesního běhu - Faistauerův memoriál, výlet za 
posledním sněhem, zlepšení bezpečnosti a lepší orientace v 
areálu lyžařského vleku na Buříně

03.10.2020/ 
03/2020 / 11-

12/2020

Hodkovice nad Mohelkou, 
Špindlerův Mlýn 32 000,00 21 000,00 20 000,00 ceny pro závodníky,stopky, informační tabulky, směrovky na značení tratí, 

pronájem autobusu, informační cedule

8 Jindřich Pluhař / MUHnM 0438/2020 účast na závodech FIA International HILL CLIMB CUP 2020 Evropa 155 000,00 25 000,00 0,00 nesplňuje podmínky 9. výzvy

9 SDH Jílové / MUHnM 0474/2020 pořádání sportovně-společenských akcí 2020 Hodkovice nad Mohelkou, Jílové, 
Drážďany 53 000,00 22 500,00 22 500,00 hasičský bál - hudba, pronájem autobusu, odměny pro děti - pálení čarodějnic

10 Rodinný klub Motýlek z.s. / MUHnM 0478/2020 RK Motýlek 2020 2020 Hodkovice nad Mohelkou 372 000,00 30 000,00 30 000,00 energie, běžný spotřební materiál

11 SK oddíl SPV / MUHnM 0483/2020 rozšíření sportovního vybavení oddílu SPV 2020 Hodkovice nad Mohelkou 55 459,00 30 000,00 30 000,00 nové vybavení pro cvičení rodičů s dětmi, vybavení pro jógu, 
pronájem tělocvičny a sportovní haly, vybavení na gymnastiku pro děti

12 Zdena Rybářová / MUHnM 0484/2020 K naší velké radosti, cestujeme po vlasti 1.6.-15.10.2020 Liberecký kraj 18 000,00 14 000,00 14 000,00 pronájem autobusu

13 SK oddíl hokeje / MHnM 0489/2020 krytí nákladů za energie spojených s celoroční činnosti klubu 2020 Hodkovice nad Mohelkou 16 000,00 16 000,00 8 000,00 elektrická energie

14 SK oddíl nohejbalu / MUHnM 0494/2020 celoroční činnost 2020 Hodkovice nad Mohelkou, 
Liberecký kraj 45 000,00 30 000,00 30 000,00 údržba areálu, pronájem haly, energie, vodné, náklady na turnaje

15 Pavel Štork - koloběžky Hodkovice s.r.o. / 
MUHnM 0528/2020 Hodkovické koloběžení 16.05.2020 Hodkovice nad Mohelkou 37 500,00 5 000,00 5 000,00 ceny pro vítěže

16 Horolezecký oddíl č. 138 / MUHnM 0536/2020 celoroční podpora horolezců v Hodkovicích 2020

Hodkovice nad Mohelkou, 
ČR,Švýcarsko, Slovensko, 

Rakousko, Francie, NSR, Rusko, 
Himaláj

52 290,00 30 000,00 21 000,00 anténí lavinový vyhledávač PIEPS, vstupné - cvičná stěna MAKAK, 
nocleh Bradlerovy Boudy - soustředění.

17 Spolek rodáků a přátel Hodkovic / MUHnM 
0537/2020 Vinná stezka v Hodkovicích 06.06.2020 Hodkovice nad Mohelkou 42 500,00 30 000,00 30 000,00 pivní set na sezení, varná termosa 20l, živá hudba, propagační materiály, 

půjčovna kostýmů

18 DTK - MINI-M Liberec z.s. / MUHnM 0540/2020 Hodkovice n. M.-New York aneb let č. 0033 02/-05/2020 Liberecký kraj 39 000,00 30 000,00 27 900,00 pronájem kulturního zařízení, odměna - zvuk, tisk pozvánek a propagace, 
odměna za přípravu prezentace, OSA, materiál - kostými a pomůcky.

19  Vojan Höfer / MUHnM 0541/2020 Překážkový závod 07.08.2020 Hodkovice nad Mohelkou 135 000,00 30 000,00 20 000,00 účastnická trička, medaile, stavba překážek, reflexní vesty.

20 KONLEX z.s./ MUHnM 0542/2020 kulturní činnost 2020 2020 Hodkovice nad Mohelkou 61 000,00 61 000,00 0,00 technické zabezpečení, nájem, osvětlení, logistika, personální zajištění akcí, 
propagace, letáky, reklama - DK nedoporučuje přidělení finančních prostředků

21 TJ Sokol Hodkovice n. M. / 0543/2020 celoroční činnost 2020 Hodkovice nad Mohelkou 56 000,00 56 000,00 30 000,00 pronájem sportovních prostor, startovné, vybavení florbalu, 
aerobik - skřín na pomůcky, stepy - aerobik

CELKEM 1 893 549,00 561 100,00 400 000,00
0

1 893 549,00 29,63% 71,29%
561 100,00
400 000,00 Zůstatek 0,00

Tabulka návrhu dotační komise města Hodkovice nad Mohelkou na přidělení dotace z rozpočtu města Hodkovice n.M. 
v rámci 9. výzvy roku 2020 s termínem odevzdání do 31.01.2020

Počet žádostí celkem
Výše celkových nákladů v Kč 
Výše požadované dotace v Kč

Č.
žá

do
st

i

Žadatel          . Název akce

Výše doporučené dotace v Kč

Termín 
pořádané akce Účel dotace

Stránka 1 z 1
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Příloha č. 1

Místo konání pořádané akce Výše celkových 
nákladů

Výše požadované 
dotace Návrh na dotaci

Kč Kč Kč

1 SK oddíl volejbal / MUHnM 0311/2020 celoroční činnost 2020 Hodkovice nad Mohelkou 79 200,00 30 000,00 30 000,00 pronájem sportovní haly

2 SH ČMS Hodkovice nad Mohelkou / MUHnM 
0358/2020 celoroční činnost 2020 Hodkovice nad Mohelkou 30 000,00 30 000,00 21 000,00 náklady na ples, náklady na soutěže, náklady na sportovní oblečení

3 Aleš Mlejnek / MUHnM 0367/2020 FIA EHCC 5-10/2020 Evropa 250 000,00 10 000,00 0,00 nesplňuje podmínky 9. výzvy

4 SDH Záskalí / MUHnM 0386/2020 soutěž hasičů, výlet pro širokou veřejnost 05/2020, 
09/2020 Hodkovice nad Mohelkou - Záskalí 24 600,00 10 600,00 10 600,00 poháry, diplomy, medaile, výlet

5 Junák - český skaut / MUHnM 0404/2020 celoroční činnost, letní tábor 2020 Hodkovice nad Mohelkou, 
Liberecký kraj 120 000,00 20 000,00 20 000,00 cestovné, ubytování, materiál na výlety a výpravy, vstupné, výtvarný materiál, 

výbava, pronájem pozemku.

6 SK oddíl fotbalu / MUHnM 0407/2020 celoroční činnost 2020 Hodkovice nad Mohelkou 220 000,00 30 000,00 30 000,00 pronájem hal a hřišť

7 SK oddíl lyžaři / MUHnM 0413/2020
45. ročník Lesního běhu - Faistauerův memoriál, výlet za 
posledním sněhem, zlepšení bezpečnosti a lepší orientace v 
areálu lyžařského vleku na Buříně

03.10.2020/ 
03/2020 / 11-

12/2020

Hodkovice nad Mohelkou, 
Špindlerův Mlýn 32 000,00 21 000,00 20 000,00 ceny pro závodníky,stopky, informační tabulky, směrovky na značení tratí, 

pronájem autobusu, informační cedule

8 Jindřich Pluhař / MUHnM 0438/2020 účast na závodech FIA International HILL CLIMB CUP 2020 Evropa 155 000,00 25 000,00 0,00 nesplňuje podmínky 9. výzvy

9 SDH Jílové / MUHnM 0474/2020 pořádání sportovně-společenských akcí 2020 Hodkovice nad Mohelkou, Jílové, 
Drážďany 53 000,00 22 500,00 22 500,00 hasičský bál - hudba, pronájem autobusu, odměny pro děti - pálení čarodějnic

10 Rodinný klub Motýlek z.s. / MUHnM 0478/2020 RK Motýlek 2020 2020 Hodkovice nad Mohelkou 372 000,00 30 000,00 30 000,00 energie, běžný spotřební materiál

11 SK oddíl SPV / MUHnM 0483/2020 rozšíření sportovního vybavení oddílu SPV 2020 Hodkovice nad Mohelkou 55 459,00 30 000,00 30 000,00 nové vybavení pro cvičení rodičů s dětmi, vybavení pro jógu, 
pronájem tělocvičny a sportovní haly, vybavení na gymnastiku pro děti

12 Zdena Rybářová / MUHnM 0484/2020 K naší velké radosti, cestujeme po vlasti 1.6.-15.10.2020 Liberecký kraj 18 000,00 14 000,00 14 000,00 pronájem autobusu

13 SK oddíl hokeje / MHnM 0489/2020 krytí nákladů za energie spojených s celoroční činnosti klubu 2020 Hodkovice nad Mohelkou 16 000,00 16 000,00 8 000,00 elektrická energie

14 SK oddíl nohejbalu / MUHnM 0494/2020 celoroční činnost 2020 Hodkovice nad Mohelkou, 
Liberecký kraj 45 000,00 30 000,00 30 000,00 údržba areálu, pronájem haly, energie, vodné, náklady na turnaje

15 Pavel Štork - koloběžky Hodkovice s.r.o. / 
MUHnM 0528/2020 Hodkovické koloběžení 16.05.2020 Hodkovice nad Mohelkou 37 500,00 5 000,00 5 000,00 ceny pro vítěže

16 Horolezecký oddíl č. 138 / MUHnM 0536/2020 celoroční podpora horolezců v Hodkovicích 2020

Hodkovice nad Mohelkou, 
ČR,Švýcarsko, Slovensko, 

Rakousko, Francie, NSR, Rusko, 
Himaláj

52 290,00 30 000,00 21 000,00 anténí lavinový vyhledávač PIEPS, vstupné - cvičná stěna MAKAK, 
nocleh Bradlerovy Boudy - soustředění.

17 Spolek rodáků a přátel Hodkovic / MUHnM 
0537/2020 Vinná stezka v Hodkovicích 06.06.2020 Hodkovice nad Mohelkou 42 500,00 30 000,00 30 000,00 pivní set na sezení, varná termosa 20l, živá hudba, propagační materiály, 

půjčovna kostýmů

18 DTK - MINI-M Liberec z.s. / MUHnM 0540/2020 Hodkovice n. M.-New York aneb let č. 0033 02/-05/2020 Liberecký kraj 39 000,00 30 000,00 27 900,00 pronájem kulturního zařízení, odměna - zvuk, tisk pozvánek a propagace, 
odměna za přípravu prezentace, OSA, materiál - kostými a pomůcky.

19  Vojan Höfer / MUHnM 0541/2020 Překážkový závod 07.08.2020 Hodkovice nad Mohelkou 135 000,00 30 000,00 20 000,00 účastnická trička, medaile, stavba překážek, reflexní vesty.

20 KONLEX z.s./ MUHnM 0542/2020 kulturní činnost 2020 2020 Hodkovice nad Mohelkou 61 000,00 61 000,00 0,00 technické zabezpečení, nájem, osvětlení, logistika, personální zajištění akcí, 
propagace, letáky, reklama - DK nedoporučuje přidělení finančních prostředků

21 TJ Sokol Hodkovice n. M. / 0543/2020 celoroční činnost 2020 Hodkovice nad Mohelkou 56 000,00 56 000,00 30 000,00 pronájem sportovních prostor, startovné, vybavení florbalu, 
aerobik - skřín na pomůcky, stepy - aerobik

CELKEM 1 893 549,00 561 100,00 400 000,00
0

1 893 549,00 29,63% 71,29%
561 100,00
400 000,00 Zůstatek 0,00

Tabulka návrhu dotační komise města Hodkovice nad Mohelkou na přidělení dotace z rozpočtu města Hodkovice n.M. 
v rámci 9. výzvy roku 2020 s termínem odevzdání do 31.01.2020

Počet žádostí celkem
Výše celkových nákladů v Kč 
Výše požadované dotace v Kč

Č.
žá

do
st

i

Žadatel          . Název akce

Výše doporučené dotace v Kč

Termín 
pořádané akce Účel dotace

Stránka 1 z 1
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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
19:15 – 20:15  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
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!!!!

 5. 3. 2020 Přednáška o lymfách

 10. 3. 2020 Kurz první pomoci pro rodiče

 22. 3. 2020 Dětský maškarní karneval

 26. 3. 2020 Dámská jízda

Duben
Velikonoční dílnička

10.4.2020 Velikonoční stezka se zajícem Hugem

Čarodějná dámská jízda

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

 Březen

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu  

Tetra hnědá, Dominant všechny barvy, slepičky Green 
Shell-typu Araukana a Dark Shell-typu Maranska.

Stáří slepiček: 15 – 19 týdnů. Cena: 169 – 219 Kč/ks.

Prodej: 21. března 2020 v 17.20
v Hodkovicích nad Mohelkou – u vlakového nádraží.

Při prodeji slepiček: výkup králičích kožek (cena dle poptávky). 

Případné bližší informace: Po – Pá: 9.00 – 16.00 hod., tel. 601 576 270, 728 605 840.

www.drubezcervenyhradek.cz

Pl
ac

en
á 

in
ze

rc
e
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      MALÁ VELKÁ 

    EXPEDICE 

        NA 

BAJKAL 
 

Cestovatelská show s promítáním fotek, která je plná zážitků 
o cestě po Rusku k Bajkalskému jezeru 
 

 

Termín: 11.3.2020 od 18 hodin 

Místo: Knihovna Hodkovice nad Mohelkou 

Vstupné dobrovolné 

Přednáší: Iveta Koudelová 
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Na cestě za dobrou prací  
nemusíte jít úplně sami

Pracovní poradkyně libereckého Centra Kašpar, z. s. už 15 let pomáhají lidem na cestě 
za lepší prací, a to především z důvodu, že dobrou práci dnes nemá opravdu každý. 

Často se setkávají s  lidmi, kteří se ocitli na složité křižovatce, na kterou je dovedly 
nejrůznější životní události nebo například dlouhodobá neschopnost sladit práci 
s rodinným životem, touha po změně nebo potřeba zvýšení kvalifikace, například za 
účelem dosažení vyšších příjmů na uživení rodiny. 

Služby Centra Kašpar jsou pro klienty a klientky zcela zdarma, a to od pracovního poradenství, 
přes testy profesních předpokladů, rekvalifikační kurzy až po hlídání dětí během plánovaných 
aktivit a pomoc se zprostředkováním práce. 

Poradkyně můžete navštívit v Liberci v Kašparově ulici č. 73 ve Vesci, nebo v Jablonci nad 
Nisou. Pro více informací navštivte www.centrum-kaspar.cz nebo zavolejte na telefon:  
739 037 527.
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Trať dlouhá 7+km s 20+originálními překážkami 

KDY: 1. 8. 2020   KDE: Hodkovice nad Mohelkou 

KATEGORIE: 

1) DOSPĚLÍ 

ŽENY/MUŽI bez rozdílu věku 

FUN- není povinná žádná překážka, čas neměřen 

FAMILY- pro rodiče s dětmi mladšími 6 let 

2) DĚTI 

Kategorie od 6 do 10 let a od 11 do 14 let 

15+ spadá do dospělých 

DOBROVOLNÍCI 

Dostanou dostatečné jídlo a pití na celý den + startovné na další závod 

INFORMACE OHLEDNĚ REGISTACE, DOBROVOLINČENÍ, PŘEKÁŽEK APOD. VIZ 
STRÁNKY: FB: Wild Grizzly, WEB: wildgrizzly.cz, E-MAIL: info@wildgrizzly.cz 
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Pravidla pálení biologického odpadu

Vypalování porostů je zákonem č. 133/1985 
Sb., o požární ochraně, zakázáno a porušení 
zákazu je možno trestat u fyzických osob až do 
výše 25 000 Kč a u právnických osob postihem 
do 500 000 Kč. Také spalování „nepřírodních“ 
materiálů a odpadu je zakázáno. Na rozdíl od vy-
palování porostů není pálení shrabané trávy, listí 
či klestu zákonem výslovně zakázáno. I na tuto 
činnost však platí určitá pravidla a omezení. 

Zákon jasně stanovuje podmínky pro pále-
ní, které provádí podnikající fyzické a právnické 
osoby. Je to zejména povinnost ohlašovat každé 
pálení na krajské operační a informační středis-
ko Hasičského záchranného sboru Libereckého 
kraje (KOPIS HZS LK). Pálení lze nahlásit z po-
hodlí domova po internetu pomocí jednoduché-
ho formuláře „NAHLÁŠENÍ PÁLENÍ“, který je 
uveřejněn na webových stránkách www.lk.hz-
scr.cz. Stejný formulář lze využít i pro nahlašo-
vání odpalování ohňostrojů. V případě, že pálení 
není možné nahlásit přes formulář na webu, lze 
využít také číslo 950 471 100. 

Při ohlašování pálení je nutno uvést zejména 
následující informace:

• datum a místo pálení
•  jméno osoby, která je za pálení odpovědná a kon-

takt (mobilní telefon)
• dobu, po kterou bude pálení probíhat
• spalovaný materiál
• způsob zabezpečení místa

Povinnost ohlašovat pálení se nevztahuje na fy-
zické osoby, které tuto činnost provádějí na svém 
pozemku. Pokud ale fyzická osoba plánuje pá-
lení většího množství biologického odpadu, je 
vhodné také ohlásit pálení na KOPIS HZS LK. 

Jaro patří k obdobím, kdy lidé pracují na svých zahradách a zahrádkách. 
Proto jsou jarní měsíce každoročně spjaty s pálením biologického odpa-
du (listí, větví, rostlinného odpadu apod.). Z hlediska pohledu požární 
ochrany je tato činnost spojena se zvýšeným rizikem vzniku požáru.

I pro tyto práce na soukromém pozemku platí 
určitá pravidla:
•  Je třeba dodržovat povinnosti vyplývající ze 

zákona o ovzduší a platných obecně závazných 
vyhlášek obcí (požární řád obce, vyhlášky o na-
kládání s komunálním odpadem apod.)

•  Pálení musí být po celou dobu přítomna osoba 
starší 18 let.

•  Oheň by se neměl rozdělávat za pomoci hořla-
vých kapalin.

•  Při nepříznivých povětrnostních podmínkách 
(silný vítr, inverze) by se pálení mělo přerušit.

•  Je třeba dodržovat bezpečnou vzdálenost ohniště 
od zástavby a hořlavých předmětů (domy, auta, 
ploty apod.) a mít k dispozici jednouché hasební 
prostředky (lopata, kbelík s vodou, písek apod.).

•  Velikost ohniště je třeba volit tak, aby všechen 
hořící materiál shořel v době, kdy je na místě 
přítomen dozor.

•  Po ukončení pálení se musí ohniště řádně uha-
sit. V období sucha je třeba ohniště kontrolovat 
i v průběhu následujícího dne, popřípadě opako-
vaně prolít vodou.

•  V případě, že se oheň vymkne kontrole a nelze 
ho uhasit vlastními silami, je osoba provádějící 
pálení povinna okamžitě vzniklý požár ohlásit 
KOPIS HZS LK, případně na tísňové linky 150 
nebo 112.

Všechny zmíněné informace se samozřejmě tý-
kají i pálení ohňů 30. dubna při „pálení čarodějnic“. 
Při těchto oslavách je třeba dát také pozor na kon-
zumaci alkoholu spojenou právě s otevřeným oh-
něm nebo manipulací se zábavní pyrotechnikou.

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

HZS Libereckého kraje

HASIČI RADÍ OBČANŮM
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RÁDIO VAŠEHO KRAJE

liberec.rozhlas.cz
Liberec-březen.indd   1 3.2.2020   13:11:29

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

Čerpací stanice 
KM-PRONA

v Hodkovicích nad Mohelkou 

příjme  
nové zaměstnance 

• denní / noční

• nebo pouze noční směny

• krátký / dlouhý týden

• 12ti hodinové směny

•  více informací na pokladně 
ČS nebo na 604 501 606



KINO – BŘEZEN 2020 
HODKOVICE NAD MOHELKOU

Pátek 6. března v 19.00 hodin

BLÍŽENEC
Koho poslat na člověka, který je v tomhle oboru nejlepší ze všech? Ideální bude 
jeho dvojník, Henry Junior, o něco mladší, odolnější a odhodlanější. Snímek, ve 
kterém je Henry Junior kompletně digitální postava, posouvá filmové hranice. 
Doporučeno od 12 let. Délka 117 minut. Vstupné 80 Kč.

Pátek 13. března v 19.00 hodin

PŘES PRSTY
Česká komedie o lásce pod volejbalovou sítí a hlavně o tom, že člověk sice udělá 
hodně chyb, ale přesto vždycky přijde od života nová šance. Doporučeno od 12 let. 
Délka 101 minut. Vstupné 80 Kč.

Pátek 20. března v 18.00 hodin

EXPEDIČNÍ KAMERA 2020

Pátek 27. března v 17.30 hodin

SNĚŽNÝ KLUK
Jestli chcete zažít parádní dobrodružství, běžte se podívat na střechu vašeho 
domu. Možná se tam skrývá ztracený a vyděšený yetti, který neví, kudy se vrátit 
k rodičům. Pohádkový příběh USA od tvůrců slavné série Jak vycvičit draka, který 
vás chytne za srdce. Délka 97 minut. Vstupné 50 Kč.

MALOVÁNO SRDCEM
VÝSTAVA OBRAZŮ A FOTOGRAFIÍ PETRY NAGYOVÉ
BŘEZEN – ČERVEN 2020

BLÍŽENEC



MĚSTSKÉ KINO V HODKOVICÍCH NAD MOHELKOU 

PŘES PRSTY
Česká komedie, 101 minut

Příběh filmu Přes prsty se odehrává 
na beach volejbalových hřištích, 
ale nejen na nich. Linda (Petra 
Hřebíčková) a Pavla (Denisa Nesvačilová) jsou parťačky, které obětují 
beach volejbalu všechno. Tedy skoro všechno. Mladší Pavle tak 
trochu začínají tikat biologické hodiny a s přítelem Hynkem (Vojta 
Dyk) chce co nejdříve otěhotnět. To starší svobodná a bezdětná Linda 
nechápe. Zvlášť, když se jim podařilo kvalifikovat na mistrovství 
Evropy… Všechno ale stejně nakonec zamotá svérázný správce hřiště 
se zajímavou minulostí Jíra (Jiří Langmajer). 

(CinemArt). Přístupno od 12 let.

Uvádíme v našem kině 13. 3. 2020 od 19.00 hodin

SNĚŽNÝ KLUK
Animovaná komedie, USA, 97minut

Dívka s exotickým jménem Yi 
je typická puberťačka, která má 
problém zapadnout, protože jí 
okolí buď nerozumí, nebo příšerně štve. Útěchu nachází v bunkru 
na střeše svého domu, kde se na svět dá aspoň koukat s nadhledem. 
Jednoho dne však ve svém útočišti objeví obrovskou bílou chlupatou 
kouli, z níž se vyklube mladý yetti, sněžný kluk, kterému Yi začne 
říkat Everest. Mladý yetti netouží po ničem jiném, než se vrátit do 
svého domova, který je právě na Everestu. Pomocnou ruku mu podá 
Yi se svými dvěma kamarády. Odměnou za odvážné rozhodnutí 
doprovodit sněžného kluka domů jim bude napínavá cesta plná 
zábavy, dobrodružství a zázraků, vedoucí až na nejvyšší místo na 
Zemi. (CinemArt)

Uvádíme v našem kině 27. 3. 2020 od 17.30 hodin

NENECHTE SI UJÍT
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Jóga Hodkovice 
Oddíl SPV Hodkovice nad M

ohelkou 

w
w

w
.spvhodkovice.cz 

 
 

Kde: Kulturní dům
 Hodkovice nad M

ohelkou, 1. patro 

Kdy: každý čtvrtek 17:00 – 18:00 hod. 
Cena: 100 Kč/lekce 

 

Nutná rezervace!!! 

Rezervace na tel. čísle: 776 143 764, Sabina Calková 

 Těším
 se na Vás 

Sabča      
 

 Relaxace 

D
etoxikace 

U
volnění 

Vědom
í 

Posílení celého těla 

N
ahlédnutí do svého těla 

To vše a m
nohem

 více nám
 Jóga nabízí…
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Informace z MŠ Sluníčko – únor 2020

Únor bílí, pole sílí.
A přece nám trochu sněhu v únoru na-

padlo, a tak jsme si s dětmi trochu zimních 
radovánek užili a vyrazili si na louku postavit 
alespoň malého sněhuláčka. Děti byly nad-
šené. Přijelo k nám divadlo Koloběžka s po-
hádkou O perníkové chaloupce, která sklidila 
také velký úspěch. Předškoláčkům začal kurz 
plavání, a tak děti z Myšiček pravidelně každý 
pátek naskáčou do bazénu, kde se pod vedením 
zkušených instruktorů učí plavat. Dále nám 
pravidelně předškoláčci navštěvují DPS, kde ba-
bičkám a dědečkům dělají radost a chodí jim 
zpívat písničky a básničky, které se naučili.

Na suchý únor již tradičně proběhl Maso-
pustní rej masek, který se prohnal naším měs-
tem za doprovodu rodičů. Děti řinčely rachtač-
kami v nádherných maskách až na náměstí, 
kde jim jako každý rok bylo uděleno povolení 
k rámusení v našem městě. Děti před radnici 
zazpívaly písničku, odrecitovaly naučené bás-
ničky a radostně se vydaly zpět do školky. Blí-
ží se jaro a my se už nemůžeme dočkat až se 
v měsíci březnu rozloučíme s paní zimou.

Kolektiv MŠ
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MŠ Sluníčko – únor 2020 Den s vojáky na ZŠ



Město hodk

TÝDEN  PRO  RODINU

Výstavy fotek Domov a centrum Aktivit

Orientační běh / Procházka pro každého

Přednášky:
 Jak si poradit s výchovou a nepropadat panice

        Lepší paměť díky pravé hemisféře
DIGI děti

Sportovní odpoledne pro celou rodinu
Představení koncepce rodinné politiky

Sobota plná zábavy a poučení
Silniční bezpečnost 

Půjčovna koloběžek / Cyklo výlet
Koncerty

18. - 23. května 2020
v Hodkovicích nad Mohelkou

Bližší informace k plánovaným akcím upřesníme
v rámci tištěných materiálů, na webových stránkách města i facebooku. 

představení koncepce…k sportovnímu odpoledni a pod 
poslední oranžový trojúhelník doplnit: - silniční 
bezpečnost, půjčovna koloběžek


