
Kulturní kalendář
Město Hodkovice nad Mohelkou

Cena: 5 Kč

10/2020



Kulturní kalendář2

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021
Vzhledem k dané situaci jsme letos 1. září 2020 zahájili školní rok trochu jinak, než tomu bylo 
v předešlých letech a uvítání dětí proběhlo ve třídách se svými třídními učiteli. 

Za přítomnosti paní starostky a rodičů jsme přivítali 24 prvňáčků, kteří jsou rozděleni do dvou tříd. 
Společně jsme si pověděli o tom, co nás v novém školním roce čeká, co je třeba respektovat, a na co 
se můžeme těšit.

V nadcházejícím školním roce, který bude jistě náročný, přejeme všem dětem i rodičům mnoho sil.

14. září jsme si připomněli 83. výročí úmrtí prvního prezidenta Československé republiky 
Tomáše Garrigue Masaryka a společně s dětmi ze 4. B jsme uctili památku květinami  a zpěvem 
na náměstí u sochy T. G. M.

Výročí úmrtí T. G. Masaryka
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Úvodní slovo redakční rady
Vážení čtenáři,
podzim se nám pomalu hlásí a s ním přichází i nový semestr univerzity třetího věku. Čekají 
nás i vnitřní akce a my pevně věříme, že se opravdu uskuteční, abychom si ten podzim užili 
společně. Přejeme vám klidný měsíc říjen!“

Za kolektiv redakční rady Naďa Burianová

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

Harald Kleiner

Alenka Jágrová

Bohumír Svatý

Jubilanti v říjnu
Jindra Poulová

Milena Vanerová

Přivítány budou tyto děti:
Viola Vávrová, Richard Pulpán,  
Klára Kopová, Anna Boháčová, Eliška Bořilová,  
Zuzana Opočenská, Rozálie Kovářová

V pátek 9. 10. 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.“ 
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Hodkovické slavnosti – poděkování
Milí spoluobčané,
Hodkovické slavnosti jsou již týden minulostí, ale příjemný pocit z  mnoha setkání si 
uchovám na dlouho.

Z reakcí mnoha z Vás věřím, že i Vám se tradiční hodkovická akce líbila. 

Dovolte mi tedy, abych za nás všechny poděkovala všem organizátorům, účinkujícím a těm, kdo 
se starali o přípravu a pořádek v průběhu slavností.

Bez těchto lidí, kteří zůstávají v pozadí, by se taková akce nikdy nemohla uskutečnit.

Přesto že nás okolnosti dnešní doby učí dělat věci trochu jinak, přizpůsobujeme se novým 
pravidlům, tak nic nemůže nahradit osobní setkávání.

Přeji Vám všem pevné zdraví a těším se na další společné chvíle.

Markéta Khauerová – starostka města

DNY VOLEB:

Pátek 2. října 2020 od 14:00 hodin do 22:00 hodin

Sobota 3. října 2020 od 8:00 hodin do 14:00 hodin

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ  
2. a 3. října 2020

Kniha – Vladislav Kos
Papírnictví – Alena Thomasová

Zverimex – Jarmila Knoblochová
Cukrárna a samoobsluha – Jarmila Košková

Ovoce a zelenina – David Hanus
MěÚ – Hodkovice nad Mohelkou

PRODEJCI Kulturních kalendářů  Města Hodkovice nad Mohelkou

Vydává: Město Hodkovice nad Mohelkou; měsíčník – počet výtisků: 320 kusů.
Redakce: Naďa Burianová, email: redakce@hodkovicenm.cz
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Cenu města za rok 2020 udělilo zastupitelstvo města na základě nominace

panu Stanislavu Konejlovi
jako zvláštní projev úcty významnému občanovi, za činorodé aktivity ve Spol-
ku rodáků a přátel Hodkovic a celoživotní obětavou práci v lyžařském oddíle 
SK Hodkovice nad Mohelkou.

V návrhu na udělení Ceny města panu Stanislavu Konejlovi jeho navrhovatel, pan Jaroslav 
Čermák za Spolek rodáků a přátel Hodkovic mimo jiné uvádí:

„Pan Stanislav Konejl je činorodým členem Spolku rodáků a přátel Hodkovic. V poslední době 
například spolupracoval při opravě křížku u Kolonie v Liberecké ulici a své znalosti historie 
hodkovického kostela Sv. Prokopa uplatnil na několika přednáškách, mimo jiné také při Noci 
kostelů.

Letos 85. letý pan Konejl byl ale především dlouho-
letým předsedou zdejšího lyžařského oddílu. Jeho 
jméno je spojeno s výstavbou současného lyžařské-
ho vleku na Buříně, s pořádáním Lesního běhu, nebo 
s lyžařskou školou a tradičními karnevaly na sněhu. 
Jeho organizační schopnosti a důslednost ovlivňovaly 
činnost lyžařského oddílu SK Hodkovice po několik 
desetiletí a aktivním členem zůstává nadále.

Ještě bych si dovolila navrhovatele doplnit o velmi 
významnou snahu a aktivitu pana Konejla při řeše-
ní směn pozemků v lyžařském areálu mezi městem 
Hodkovice nad Mohelkou a Lesy České republiky

Cena města Hodkovice nad Mohelkou byla panu Stanislavu Konejlovi slavnostně předána 
v pátek 18.9.2020, při zahájení Hodkovických slavností, za účasti hejtmana Libereckého kra-
je Martina Půty.

Ještě jednou tedy oceněnému blahopřeji a přeji i nadále hodně životního elánu a optimismu.

Markéta Khauerová – starostka města

CENA MĚSTA za rok 2020



6 Kulturní kalendář

Informace ze 14. zasedání rady města 2. 9. 2020

 –  Rada města projednala stížnost na venčení psů v blízkosti pískoviště a dětského hřiště. 
Rada města pověřuje vedoucí odboru správního a sociálního jednáním účastníky sporu ve 
věci zjednání nápravy a přípravou doplnění obecně závazné vyhlášky č. 2/2011, o pravidla pro 
pohyb psů na veřejném prostranství s ohledem na vymahatelnost.

 –  Rada města neschválila žádost paní L., bytem Hodkovice nad Mohelkou o udělení výjimky při 
placení poplatku ze psa.

 –  Rada města projednala žádost o prodej pozemku města p.č. 960 (trvalý travní porost) o ve-
likosti 69 m2 v k.ú. Záskalí. Žádost podala M., bytem Milovice a paní T., bytem Lomnice nad 
Popelkou. Rada města pověřuje pana Petra Hanuse, ředitele Technických služeb a Bytového 
hospodářství Hodkovice místním šetřením.

 –  Rada města projednala cenovou nabídku na digitální panoramatický rentgen OPG PLANME-
CA PROONE a zubní soupravu se všemi potřebnými funkcemi, kterou předložila společnost 
FISCHER DENTAL s.r.o., Na Žižkově 634/66, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec, IČ: 25480821. 
Rada města pověřuje starostku města zajištěním aktualizace nabídky společnosti JANDA-
-DENTAL a.s., Březinova 1739, 440 01 Louny, IČ: 24309737 a předává věc k rozhodnutí do 
zastupitelstva města.

 –  Rada města souhlasí se zřízením veřejné sbírky „Požár Kadlecovi“. Sbírku pořádá město Hodkovice 
nad Mohelkou na základě osvědčení, které vydal dne 26.08.2020 Krajský úřad Libereckého kraje.  
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit částku 40.000,00 Kč za likvidaci násled-
ků požáru z rozpočtu města.

 –  Rada města vzala na vědomí informaci ředitelky Základní školy T. G. Masaryka Hodkovice 
nad Mohelkou, příspěvková organizace o vzdání se funkce ředitelky a pověřuje starostku 
města dalším jednáním.

 –  Rada města vzala na vědomí hlášení o zvýšení počtu přihlášených osob k trvalému pobytu 
v rámci evidence obyvatel v Hodkovicích nad Mohelkou, a to v Podlesí 653 u paní K. (+ 1 osoba) 
a paní H. (+ 1 osoba).

 –  Rada města vzala na vědomí informaci o stavu dluhů za užívání městských bytů ke dni 
31.07.2020. Dluhy činí 106.469,00 Kč.         

 – Rada města schválila přidělení bytu č. 38 v DPS paní K., trvale bytem Liberec.

 –  Rada města po opakovaném projednání souhlasí s odstraněním dopravního omezení zpoma-
lovacího pruhu v ulici Pelíkovická (pod schody). Žádost o odstranění zpomalovacího pruhu 
podal pan P., bytem Hodkovice nad Mohelkou. Rada města pověřuje pana Petra Hanuse, ředi-
tele Technických služeb a Bytového hospodářství Hodkovice zajištěním provedení odstranění, 
včetně dopravního značení.

 –  Rada města projednala žádost o povolení konání závodu Wild Grizzly v noční zkrácené verzi 
dne 30.07.2021, v klasické verzi dne 31.07.2021 a dne 1.08.2021 pro pejskaře. Žádost podal pan 
Vojan Höfer, 332 11, Hradec 24, IČ: 06023282. Rada města konání závodů dne 30.07.2021 a dne 
31.7.2021 schválila s maximální kapacitou závodníků 400 ve všech kategoriích. Další podmín-
ky budou řešeny s hlavním pořadatelem průběžně s tím, že bude nutné zachovat volný výjezd 
pro hasiče. Rada města neschválila konání závodu pro pejskaře dne 1.08.2021.

Městský úřad informuje
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 –  Rada města schválila návrh kupní smlouvy na koupi dřeva, kterou předložila společnost Hradec-
ká lesní a dřevařská společnost a.s., Malé náměstí 111/4, 500 03 Hradec Králové, IČ: 60913827. 

 –  Rada města schválila výběrovou komisí doporučenou nabídku pro zakázku „Oprava přístupo-
vých chodníků Podlesí 544, 545“ za cenu 661.866,10 Kč včetně DPH, schvaluje uzavření smlou-
vy se společností 1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o., Pražská 392, 46342 Hodkovice 
nad Mohelkou, IČ: 49904884.

 –  Rada města schválila výběrovou komisí doporučenou nabídku pro zakázku „oprava části 
chodníku Mánesova“ za cenu 190.144,28 Kč včetně DPH, schvaluje uzavření smlouvy se spo-
lečností 1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o., Pražská 392, 46342 Hodkovice nad Mo-
helkou, IČ: 49904884.

Informace z 5. zasedání zastupitelstva města 9. 9. 2020
 –  Zastupitelstvo města pověřuje radu města prováděním změn rozpočtu v roce 2020, 2021 
a v roce 2022 do konce volebního období prostřednictvím rozpočtových opatření. Rada města 
může pověřit starostku města, v době mezi jednotlivými zasedáními rady města nebo v době, 
kdy není možné operativně svolat zasedání rady města, provádět rozpočtová opatření bez ome-
zení v těchto případech:

 y  v případě nutnosti vyrovnání příjmů a výdajů při uzavření jednotlivého rozpočtového opat-
ření jako rozdíl na položku „rezerva rozpočtu“; 

 y  při změnách vyvolaných rozhodnutím vyšších orgánů v oblasti účelově určených prostřed-
ků (dotační tituly státu); 

 y  při čerpání prostředků, jejichž schválení je vyhrazeno zastupitelstvu města, ale zastupitel-
stvo města o nich již věcně rozhodlo; Zastupitelstvo města bude seznámeno s rozpočtovým 
opatřením na nejbližším zastupitelstvu po schválení rozpočtového opatření.

 –  Zastupitelstvo města vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2020, které schválila svým 
usnesením č. 167/20 rada města dne 29. 07. 2020. 

 –  Příjmy před rozpočtovou změnou byly 54.312.615,00 Kč, výdaje před rozpočtovou změnou 
byly 67.541.316,00 Kč a financování před rozpočtovou změnou bylo 13.228.701,00 Kč. Pří-
jmy po této rozpočtové změně budou 54.723.615,00 Kč, výdaje po rozpočtové změně budou 
67.749.316,00 Kč a financování po rozpočtové změně bude 13.025.701,00 Kč. Tabulka s upřes-
něním jednotlivých položek je součástí materiálů.

 –  Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 5/2020. Příjmy před rozpočtovou změ-
nou byly 54.723.615,00 Kč, výdaje před rozpočtovou změnou byly 67.749.316,00 Kč a finan-
cování před rozpočtovou změnou bylo 13.025.701,00 Kč. Příjmy po této rozpočtové změně 
budou 65.097.307,96 Kč, výdaje po rozpočtové změně budou 71.825.809,00 Kč a financování 
po rozpočtové změně bude 6.728.501,04 Kč. Tabulka s upřesněním jednotlivých položek je 
součástí materiálů.

 –  Zastupitelstvo města schválilo žádost o uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské 
sítě, kterou předložila společnost METRONET s.r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha 1. Předmětem 
smlouvy je vedení veřejné komunikační sítě. Stavbou jsou dotčeny nemovitosti v majetku měs-
ta Hodkovice nad Mohelkou, a to pozemky p. č. 1940/3 o celkové výměře 147 m2, p. č. 1691/7 
o celkové výměře 14 m2, p. č. 1432 o celkové výměře 2.185 m2, p. č. 1439 o celkové výměře 
226 m2 a p. č. 1729/6 o celkové výměře 1107 m2, vše v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou. Jednorá-
zová finanční náhrada je navržena ve výši 5.000,- Kč plus daň z přidané hodnoty dle zákonné 
sazby platné ke dni uskutečnění platby.
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 –  Zastupitelstvo města neschválilo žádost o prodej části pozemku města Hodkovice nad Mohel-
kou p. č. 1730/1 (ostatní plocha) o výměře 4239 m2 v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou, kterou 
podala paní Š., bytem Hodkovice nad Mohelkou. Jedná se o pozemek o výměře cca 30 m2. 
Záměrem je výstavba garáže.

 –  Zastupitelstvo města projednalo informaci odboru dopravy Libereckého kraje o nabídce pro-
deje pozemku p.č. 549 (ostatní plocha) o výměře 530 m2 za cenu 105,00 Kč/m2. Zastupitelstvo 
města tuto nabídku neakceptuje a žádá Liberecký kraj o zastavení prodeje, případně odprodej 
pouze části pozemku druhému z žadatelů, tam kde mají umístěnou studnu. Prodejem celého 
pozemku dojde k omezení možnosti parkování, komplikacím při úklidu sněhu při zimní údrž-
bě a v neposlední řadě se tím také připravíte o prostor pro otáčení autobusů v případě oprav 
krajské komunikace. Zastupitelstvo města je připraveno za pozemek zaplatit již jednou nabíd-
nutou cenu 80,00 Kč/m2 tak, jak zněla původní nabídka města. 

 –  Zastupitelstvo města schválilo nabídku na koupi stavby „Hodkovice n.M. – vodovod a kanali-
zace pro 16 RD p.p.č. 2320 Českodubská horní“, tj. vodovodu o celkové délce 251,5 m a kanali-
zace o celkové délce 411,1 m, jejímž vlastníkem je město, kterou podala společnost Severočeská 
vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ: 49099469 (dále jen „Kupující“). 
Kupní cena je stanovena znaleckým posudkem ve výši 1.462.210,00 Kč. Zastupitelstvo města 
prodej stavby schvaluje, schvaluje uzavření Kupní smlouvy, Smlouvy o peněžitém příplatku 
mimo základní kapitál společnosti a Dohody o započtení pohledávek. Město jako prodávající 
obdrží částku 504.000,00 Kč dle původní dohody z roku 2006.

 –  Zastupitelstvo města schválilo uzavření předložené Smlouvy o smlouvě budoucí darovací č.j. 
OL/2470/2020 s Libereckým krajem, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec, IČO: 70891508, jejímž 
předmětem je převod formou daru části p.p.č. 1790 (trvalý travní porost) o předpokládané vý-
měře 843 m2, části p.p.č. 1796 (ostatní plocha) o předpokládané výměře 45 m2, části p.p.č. 1797 
(ovocný sad) o předpokládané výměře 257 m2 a části p.p.č. 2070 (ovocný sad) o předpokládané 
výměře 201 m2 , vše v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou v majetku Libereckého kraje. Zároveň 
Liberecký kraj deklaruje směnu pozemků s městem, která bude řešena samostatnou smlouvou 
č.j. OLP/2475/2020 a bude uzavřena zároveň s touto smlouvou – viz usnesení 54/20.

 –  Zastupitelstvo města schválilo uzavření předložené Směnné smlouvy č.j. OLP/2475/2020 s Li-
bereckým krajem, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec, IČO: 70891508, jejímž předmětem je směna 
pozemku p.č. 2306 (ostatní plocha) o výměře 161 m2 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou ve vlast-
nictví Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec, IČO: 70891508 za pozemek p.č. 2293 
(trvalý travní porost) o výměře 1646 m2 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou ve vlastnictví města 
Hodkovice nad Mohelkou. Smluvní strany se dohodly, že směna pozemků shora označených 
se provádí bez finančního vyrovnání a souvisí s usnesením 53/20.

 –  Zastupitelstvo města schválilo uzavření předložené Kupní smlouvy s paní S., bytem Bílá. Paní 
S. je spoluvlastnicí pozemku p.č. 2852 (orná půda) o celkové výměře 5225 m2 v k.ú. Hodkovice 
nad Mohelkou, výše jejího ideálního spoluvlastnického podílu na pozemku činí ½. Předmětem 
smlouvy je prodej jejího ideálního spoluvlastnického podílu městu Hodkovice nad Mohelkou 
za cenu 130.625,00 Kč.

 –  Zastupitelstvo města schválilo uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene služebnosti inženýrské sítě se Správou železnic, státní organizací, Praha 
1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 11000, IČ: 70994234, jejímž předmětem je právo města 
Hodkovice nad Mohelkou umístit a realizovat stavbu „Hodkovice nad Mohelkou – Jílové – ka-
nalizace a ČOV“.  Stavbou bude dotčen pozemek p.č. 292 v k.ú. Jílové u Hodkovic nad Mohelkou 
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v majetku České republiky, kdy právo hospodařit s majetkem státu má Správa železnic, státní 
organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1. Služebnost inženýrské sítě je zřizo-
vána za jednorázovou úhradu ve výši 20.700,00 Kč + DPH v zákonné výši.

 –  Zastupitelstvo města Hodkovice nad Mohelkou po projednání neschválilo zařazení návrhu 
č. 63 do nového územního plánu města Hodkovice nad Mohelkou.

 –  Zastupitelstvo města schválilo žádost pana M., bytem Hodkovice nad Mohelkou prominout či 
ponížit úroky z prodlení z pohledávky související s nezaplacením pronájmu Kulturního domu 
v Hodkovicích nad Mohelkou. Na dluh je vydán Exekuční příkaz č.j. EX 163/07. Zastupitelstvo 
města schválilo vzdání se práva vymáhání úroků z prodlení městem Hodkovice nad Mohelkou 
u této pohledávky a promíjí je v plné výši ke dni 9.9.2020.

 –  Zastupitelstvo města udělilo Cenu města panu Stanislavu Konejlovi za dlouholeté aktivity ma-
jící vztah k městu v oblasti sportovní a spolkové činnosti.

 – Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zápis kontrolního výboru ze dne 13.07.2020.

 –  Zastupitelstvo města schválilo v odpadovém hospodářství přechod na systém „Třídíme doma“. 
Zastupitelstvo města bylo seznámeno s návrhy obecně závazné vyhlášky č. 3/2020 o stanovení 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních od-
padů a nakládání se stavebním odpadem na území města Hodkovice nad Mohelkou a obecně 
závazné vyhlášky č. 4/2020, kterou se mění obecně závazná č. 4/2011, o poplatku za komu-
nální odpad.

Informace z 15. zasedání rady města 16. 09. 2020
 –  Rada města projednala nastavení systému používání hasičského automobilu Mercedes Sprin-
ter 6L0 1054 a pověřuje starostku města přípravou interního předpisu.

 –  Rada města ruší organizační složku města Městské kulturní středisko, nám. T. G. Masaryka 1, 
463 42 Hodkovice nad Mohelkou.

 –  Rada města souhlasí s uzavřením Dohody o ukončení Nájemní smlouvy č. 03/2012 ze dne 
11.07.2012 ke dni 17.09.2020. Žádost o ukončení nájemní smlouvy předložil pan K. bytem 
Hodkovice nad Mohelkou.

 –  Rada města souhlasí s uzavřením Dohody o ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor 
ze dne 22.08.2003 ke dni 31.12.2020. Nájemní smlouva je uzavřená s paní Trojanovou, Pražská 
187, Hodkovice nad Mohelkou, IČ: 49108891.

 –  Rada města vzala na vědomí informaci o stavu dluhů za užívání městských bytů ke dni 
31.08.2020. Dluhy činí 102.167,00 Kč.         

 –  Rada města vzala na vědomí Výroční zprávu Základní školy TGM Hodkovice nad Mohelkou 
školní rok 2019/2020.

 –  Rada města schválila přijetí věcného daru antény včetně práce pro město Hodkovice nad Mo-
helkou s využitím pro účely Domu s pečovatelskou službou v Hodkovicích nad Mohelkou od 
pana S., bytem Hodkovice nad Mohelkou. 

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

Zapsala Markéta Khauerová – starostka města
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TŘÍDÍME DOMA

V minulém čísle Kulturního kalendáře jsme vás seznámili se zavedením nového 
odpadového systému „Třídíme doma“, který startujeme od 1. ledna 2021. Cílem 
změny je usnadnit a zjednodušit třídění odpadů, zvýšit množství vytříděného 
a snížit množství zbytkového odpadu, který končí v černé popelnici na komunální 
odpad.

Změna spočívá v přistavení popelnice na PET, směsný plast a nápojové kartony a popelnice na papír 
a kartony ke každému obytnému domu. Velikost nádoby na tříděný odpad bude úměrná velikosti černé 
popelnice. Standardní velikost u rodinného domu bude 2 x 120 l. 

Popelnice na plasty se bude vyvážet 1 x za 14 dnů, popelnice na papír 1 x za měsíc. Zároveň bude stávající 
černá popelnice se zbytkovým odpadem vyvážena 1 x za 14 dnů, s výjimkou sídliště Podlesí, kde zůstane 
týdenní svoz.   

Většina veřejných stanovišť na tříděný odpad bude zachována, minimálně kvůli třídění skla, textilu, 
kovů, jedlých olejů a tuků a elektroodpadu. Zrušeno bude problematické stanoviště v Koněvově ulici 
a stanoviště v ulici Josefa Hory, kde se pravidelně hromadily odpady okolo kontejnerů. Naopak nově 
přibydou dvě místa se zvony na sklo a kovy, a to u kulturního domu v Sokolské ulici a v Pelíkovické ulici.  
Zachovány zůstanou také pytle na tříděný odpad, které bude možné odevzdat na sběrném dvoře příp. do 
nádob na veřejných stanovištích. 

Se změnou systému je spojena i úprava cen za komunální odpad. Dosud byl poplatek určen ceníkem 
v obecně závazné vyhlášce č.3/2011. Sazby za nádoby se od roku 2011 neměnily, přestože náklady 
na likvidaci odpadu každoročně stoupají.  Poplatek se vztahuje pouze na zbytkový komunální odpad 
umístěný v černých nádobách, nádoby na plast a papír mají občané zdarma.

Podrobnosti o novém systému se občané mohou dovědět na veřejných setkáních se zástupci města, 
která se budou konat:

14. října a 11. listopadu od 18:00

Městské KINO, Pražská 179, Hodkovice nad Mohelkou

Další informace budou postupně zveřejňovány v Kulturním kalendáři a na webových stránkách města 
www.hodkovicenm.cz. 

Plasty 1 x za 14 dnů Papír 1 x za měsíc  Směsný komunální odpad 1 x za 14 dnů
         (žlutá)        (modrá)
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Kdy se která nádoba bude vyvážet?

Každá domácnost obdrží v prosinci přehledný svozový kalendář s vyznačením vývozu jednotlivých nádob.

Kdy obdržím nádoby na papír a plast?

Nádoby jsou v současné době objednané a budou se rozvářet přímo k jednotlivým nemovitostem během 
prosince. 

Co když mi nebude kapacita některé nádoby stačit? 

Budeme řešit individuálně. I z tohoto důvodu bude zavedena možnost zakoupit si k nádobě jednotlivé 
pytle např. v zimním období, kdy někomu vzniká navíc popel z kamen. Papír a plasty nad kapacitu 
dodaných nádob bude i nadále možné odevzdat na sběrném dvoře v Pelíkovické ulici. Pro maximální 
využití nádoby je nutné vytříděný odpad do nádob sešlápnout, rozložit či natrhat, aby se ho vešlo co 
nejvíc

Jak se změna dotkne chalupářů?

Chalupáři budou moci využít pytlový svoz směsného komunálního odpadu, papír a plasty bude možné 
odevzdat do nádob na veřejných stanovištích, které pro tyto účely zůstanou v okrajových částech města 
a v Mánesově ulici zachovány. 

Ing. Dana Karmazínová
Oddělení životního prostředí a památek

TŘÍDÍME DOMA

Prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu  
Tetra hnědá, Dominant všechny barvy, Green Shell-

typu Araukana a Dark Shell-typu Maranska.

Stáří slepiček: 15 – 19 týdnů. Cena: 169 – 229 Kč/ks.

Prodej: 24. 10. a 14. 11. 2020 v 17.20 hodin
v Hodkovicích nad Mohelkou – u vlakového nádraží.

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

Případné bližší informace: tel. 601 576 270, 728 605 840.

www.drubezcervenyhradek.cz
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Svoz nebezpečných odpadů z domácností proběhne 11. října 2020

ODPADY NOVINKY 

V neděli 11. října 2020 proběhne v Hodkovicích, Jílovém a Záskalí mobilní svoz nebezpečných odpadů 
z domácností. Rozpis časů a míst je uveden níže. 

Hodkovice nad Mohelkou 10.55 11.05 Nádražní ul. (u nádraží)
Jílové 11.10 11.20 Jílové u stanoviště kontejnerů
Hodkovice nad Mohelkou 11.25 11.35 Sportovní x Mánesova u stanoviště kontejnerů
Hodkovice nad Mohelkou 11.40 11.50 Náměstí T. G. Masaryka
Hodkovice nad Mohelkou 11.55 12.05 J. Hory u stanoviště kontejnerů
Hodkovice nad Mohelkou 12.15 12.25 Horní Záskalí u stanoviště kontejnerů

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

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

POZOR!!! Vše musí být řádně označeno v uzavřených (originálních) obalech, objem 
a množství musí odpovídat provozu běžné domácnosti.

Nebude přijímáno následující:
 y Elektro 
 y Stavební odpad, vč. eternitu, azbestu, asfaltu, omítek, lepidel, směsí apod. 
 y Nebezpečné odpady vznikající při podnikatelské činnosti

Způsob přebírání odpadů:
1. Sběr bude probíhat za přítomnosti zástupce městského úřadu a pod jeho dohledem.
2. Odpady budou předávány osobně občany pracovníkům zajišťujícím sběr.
3.  Odpad, který nebude předán přímo občany nebo zástupcem obce a bude na stanoviště umístěn před 

příjezdem mobilní sběrny nebo po jejím odjezdu nebude odvezen.

Další informace poskytne oddělení životního prostředí a památek MěÚ Hodkovice n. M. nebo přímo pracov-
níci Severočeských komunálních služeb s.r.o. na telefonním čísle 493645111.
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Připravujeme!!!!

Říjen
  1.10.2020 Aj pro děti 3-6 let
  6.10.2020 Workshop filmové animace pro děti
  10.10.2020 Drakiáda
  22.10.2020 Dámská jízda
  27.10.2020 Kreativní dílna pro ženy
  31.10.2020 Halloweenské spinkání v RK Motýlek

Listopad
Dámská jízda

Kreativní dílna pro děti
Kreativní dílna pro ženy

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

 

Zve všechny děti a rodiče na tradiční 

DRAKIÁDU 
10. ŘÍJNA 2020 OD 15 HODIN 

KDE: LETIŠTĚ HODKOVICE N.M. 

Děti se můžou těšit na malou odměnu. 

 
Těšíme se na vás  

Tým RK Motýlek a Aeroklub Hodkovice nad Mohelkou 

V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ BUDE AKCE ZRUŠENA.                             
INFO NA TEL. 737917529 
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3. 10. 2020
MONSTER MEETING

SOUBOJ O KRÁLE SEVERU
10. 11. 2010

FLATLEY´S LORD OF THE DANCE
25. 2. 2021

CHINASKI TOUR
2. 3. 2021

EDUCA MYJOB LIBEREC
15. - 17. 10. 2020

BONNIE TYLER & CHRIS NORMAN
12. 3. 2021
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KINO – ŘÍJEN 2020 
HODKOVICE NAD MOHELKOU

Pátek 2. října v 18.30 hodin

ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC
Pohádková výhra 176 milionů korun otevírá dvojici dveře do velkého světa 

neomezených možností. Ale také ke spoustě nových kamarádů, kteří 

by si  z výhry rádi ukrojili pořádný kus. Česká komedie. Délka 99  minut.  

Vstupné 100 Kč.

Pátek 9. října v 17.30 hodin

KŘUPAVÍ MAZLÍČCI
Co byste dělali, kdybyste dostali krabici sušenek ve tvaru zvířátek, která mají 

kouzelnou moc proměnit vás v  jakékoli zvíře? Animovaná komedie USA/

Španělsko. Délka 105 minut. Vstupné 70 Kč.

Pátek 16. října v 18.30 hodin

ŠARLATÁN
Strhující životopisné drama výjimečného muže obdařeného léčitelskými 

schopnostmi na pozadí dobových událostí. Česko, Polsko, Irsko, Slovensko. Délka 

118 minut. Vstupné 100 Kč.

Pátek 23. října v 17.30 hodin

MEDVÍDCI BOONIE: CESTA DO PRAVĚKU
Vick a jeho medvědí bráchové se dostali do pravěku a nemůžou zpátky! Všude 

kolem nich jsou obrovská zvířata, která mají v  hlavě jediné – OBĚD! Čínský 

animovaný film. Délka 90 minut. Vstupné 70 Kč.

Pátek 30. října v 18.30 hodin

HAVEL
Celovečerní film Havel přináší příběh jedné z nejvýraznějších osob naší historie 

Václava Havla z jeho disidentských dob, kdy ještě nebyl slavnou osobností. Český 

dokument. Přístupno od 12 let. Délka 105 minut. Vstupné 100 Kč.

TÁBORY 2020 – VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ V PŘEDSÁLÍ



MĚSTSKÉ KINO V HODKOVICÍCH NAD MOHELKOU 

ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC
Komedie, Česko, 2020, 99 minut

Pohádková výhra 176 milionů korun 
otevírá dvojici dveře do velkého světa 
neomezených možností. Ale také ke 
spoustě nových kamarádů, kteří by si z výhry rádi ukrojili pořád-
ný kus. Přece jen oba na konci zjistí, že největší výhrou v životě je 
láska... (Bioscop)

Uvádíme v našem kině 2. 10. 2020 od 18.30 hodin

ŠARLATÁN
Drama 2020, Česko, Irsko, Slovensko, 
Polsko, 118 minut
Přístupno od 12 let

Strhující životopisné drama výjimečného muže obdařeného léči-
telskými schopnostmi na pozadí dobových událostí. Příběh je in-
spirován skutečnými osudy léčitele Jana Mikoláška, na kterého se 
v průběhu několika desetiletí obracely s prosbou o pomoc tisíce lidí 
včetně nejvýznamnějších osobností politického i kulturního života. 
(CinemArt)

Uvádíme v našem kině 16. 10. 2020 od 18.30 hodin

HAVEL
Drama / Životopisný, Česko, 2020,  
105 minut
Přístupno od 12 let

„Portrét státníka nečekejte,“ slibuje 
režisér Slávek Horák. Film se soustře-
dí na Havlův bouřlivý osobní život, kterému dominuje boj za prav-
du a správnou věc, pronásledování, věznění a také milostné vztahy, 
vlastní pochyby a humor. V centru všeho je pak neobvyklý a o to 
silnější vztah s manželkou Olgou…. (Bontonfilm)

Uvádíme v našem kině 30. 10. 2020 od 18.30 hodin

NENECHTE SI UJÍT
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45. ročník Lesního běhu 
 

Faistauerův memoriál 
 

Hodkovice nad Mohelkou         Skalní údolí     So 3. října 2020  
 
Pořádá:            SK Hodkovice n. Moh. - oddíl lyžování 
 
Start:             kategorie mládeže v 9.30 hod.  
                         kategorie muži v 11.30 hod. 
 

Prezentace:          na místě od:     8.30 hod průběžně 

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

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

1 a 2. Předžákyně a předžáci  2014–2013                150 m   
3 a 4. Žákyně a žáci nejmladší              2012–2011                300 m 
5 a 6. Žákyně a žáci mladší                  2010–2009            750 m 
7.   Žákyně starší                                    2008–2007               1000 m 
8.   Žáci starší                                         2008-2007               1500 m 
9.  Dorostenky mladší                 2006 - 2005            1500 m 
10. Dorostenci mladší                             2006–2005              2800 m 
11. Dorostenky starší                              2004–2003                2800 m 
12. Ženy                                                2002 a starší              2800 m 
13. Dorostenci starší                              2004–2003                   3600 m 
14. Muži veteráni                     3. 10. 1980 a starší            7200 m 
15. Muži hlavní závod                            2002 – 2. 10. 1980                    7200 m  

                      www.burin.cz 

ZRUŠENO
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PRAVIDELNÝ PROGRAM

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
18:15 – 19:15 JÓGA PRO DOSPĚLÉ
19:20 – 20:20 JÓGA PRO DOSPĚLÉ  

http://atifjoga.cz/rezervace/

Úterý:
08:00 – 12:00 VOLNÁ HERNA
17:00 – 18:30 KREATIVNÍ  DÍLNA PRO DĚTI (1x měsíčně) 

KREATIVNÍ  DÍLNA PRO DOSPĚLÉ (1x měsíčně)

Středa:
08:00 – 12:00 VOLNÁ HERNA
09:30 – 10:15 POHYBOVÁ HRAVÁ ŠKOLIČKA (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
15:30 – 16:30 HRAVÁ ANGLIČTINA PRO DĚTI (3-6 let) od 1.10.2020
16:30 – 17:30 PILATES  s hlídáním dětí, rezervace na  

http://www.supersaas.cz/schedule/Pilates-Hodkovice
17:45 – 18:45 JÓGA PRO DĚTI (7-12 let)

Pátek:
08:00 – 12:00 VOLNÁ HERNA

Volná herna pro rodiče a děti je otevřena při každé aktivitě
v programu – vstup 30 KČ.

Možnost pronájmu prostor pro pořádání dětských narozeninových oslav, 
občasné hlídání dětí info.: Lucie Šoltys Kotrmanová 728 366 078
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 Rodinný klub M
otýlek, z.s., Sokolská 412, Hodkovice nad M

ohelkou, 463 42 
IČ 22836730 
Em

ail: klubm
otylek@

seznam
.cz 

w
w

w
.klubm

otylek.estranky.cz 
 

 

Vstupné 50 Kč 

Těšit se m
ůžete na výtvarnou dílničku, soutěže a 

strašidelnou zábavu. Přijď
te sam

ozřejm
ě v m

askách. 
N

ejlepší m
aska bude odm

ěněna. 
 

Vhodné pro děti od 6 let 

Přihlásit se m
ůžete u Lucky Šoltys Kotrm

anové – tel. 728 366 078 

Co si vzít s sebou: karim
atku, spacák, pyžam

o, 
hygienické potřeby, oblečení na ven, lahev na pití, něco 

dobrého na zub (např. něco upečeného) 
 

Kdo m
á m

ožnost, m
ůže přinést vydlabanou dýni na výzdobu. 
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K
reativní dílna pro děti

W
ORKSHOP FILM

OVÉ ANIM
ACE

Úterý 6.10.2020

•
15:15 –

16:45 děti 5, 6, 7 let
•

17:00 –
18:30 děti 8+

Vstup: 90 Kč

O
chutnávka anim

ovaného film
u -Krátce si povím

e o principu 
klasické ruční anim

ace a natočím
e spolu Váš film

 podle 
vlastního nám

ětu technikou, která Vás bude zajím
at.

Kouzlo film
ového triku, pohybu a hry, loutky či abstrakce.

W
orkshop je pro každého od pěti do sta let.

Rezervace u Lucie Šoltys Kotrm
anové, tel.: 728 366 078

Nebo na e-m
ail klubm

otylek@
seznam

.cz

RK M
otýlek

Sokolská 412
Hodkovice nad M

ohelkou, 463 42
w

w
w.klubm

otylek.estranky.cz
Facebook/Rodinný klub M

otýlek
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Informace z MŠ
Děkujeme mnohokrát paní starostce Ing. Markétě Khauerové, paní místostarostce Mgr. Heleně 
Řezáčové za velký zájem o dění v MŠ a velkou pomoc při financování nového pavilonu, oprav ve 
staré budově, opravy a nátěry zahradních prvků.

Koupit jsme mohli nové zahradní prvky a di-
daktické pomůcky. Děkujeme i za pomoc při 
nelehké situace okolo Covidu 19. Vybudováno 
je nové parkoviště pro personál podél MŠ a ak-
tuálně se realizuje nová zahrada plná květin 
a keřů u nového pavilonu. 

Velice si vážíme Vaší obětavé práce. Děkujeme 
i všem zastupitelům a radě města za vstřícné 
jednání a náklonnost k MŠ.

Mgr. Irena Ryplová.

Velké poděkování patří i paní Dáše Vrátilové za 
obětavost pro MŠ, velice si toho vážíme. Připra-
vila dárečky na loučení s předškoláky a je nám 
vždy velkou oporou při všech akcích.

Na září, na září těšili se sadaři… a my též.

Nejprve jsme přivítali naše nejmenší, kteří mezi 
nás skvěle zapadli.

Třída Myšek vařila zeleninovou polévku, která 
všem moc chutnala. Ježečci se byli podívat ve 
skladu ovoce a zeleniny a s kukuřicí si i zacvičili.

Uspořádali jsme s dětmi dražbu obrázků pro 
rodinu Kadlecových. Děti s nadšením malovaly, 
kreslily a vy jste ještě s větším nadšením kupo-
vali. Za což mnohokrát děkujeme. Vydražilo se 
přes 11 000,- Kč.

Již během prvního měsíce se toho ve školce udá-
lo mnoho! Navštívili nás pejsci, vyhlásili jsme 
akci pro rodiče a děti „Skřítka podzimníčka 
Podlesníčka“. Už se nám jich sešlo dost a dost. 
Tímto bychom chtěli rodičům poděkovat za 
úžasnou spolupráci.

Od 5. 10. 2020 budeme navštěvovat s dětmi 
Sportovní halu.

15. 10. 2020 od 15.00 hod bude na školní za-
hradě již tradiční Dýňování, na které jste srdeč-
ně zváni!

Pokračuje loňský projekt putovní šála, do kte-
rého jsou s námi zapojeni babičky a dědečkové 
s DPS.

Těšíme se, že na Adventních trzích obmotáme 
Putovní šálou náměstí, aby naše město bylo stá-
le tak vřelé, jaké je.
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RÁDIO VAŠEHO KRAJE

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

PODĚKOVÁNÍ
Spolek rodáků a  přátel Hodkovic děkuje všem 
organizátorům a  účastníkům akce Den plný 
retroher, která se konala dne 12. září 2020 ve 
Skalním údolí. 

Děkujeme také městu Hodkovice nad Mohelkou za 
finanční podporu z dotačního fondu a Všesportovnímu 
areálu Obří sud Javorník za sponzorský dar.

Těšíme se na setkání při dalších akcích spolku.


