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Úvodní slovo redakční rady
Vážení čtenáři,
stále platná vládní nařízení neumožňují pořádání společenských akcí či sportovní aktivity. 
Přinášíme Vám tedy alespoň základní informace, které by se Vám v této náročné době mohly 
hodit. Zároveň velmi optimisticky zařazujeme i plakát na ADVENT 2020. Akce jsou skromné 
a konat se budou opravdu jen v případě, že to epidemiologická situace dovolí a bude bezpečné 
se sejít. Víme, že předešlé měsíce byly náročné a ještě bude potřeba hodně sil a víry, aby se naše 
životy vrátily do předkovidového standardu. Přesto Vás žádáme buďte ohleduplní ke svému 
okolí, dodržujte aktuální nařízení a nezapomeňte na čtyři R: rouška – rozestup – ruce a rozum!

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.

Miluše Reslová

Pavel Pechar

Alexandra Mejstříková

Libuše Jiroušková

Jubilanti v listopadu
Blanka Trojanová

Blanka Jírů

Eva Dlouhá

Oldřich Böhm

Vážení občané, chtěla bych Vám jménem města poděkovat, jak jste se ve velkém zapojili 
do třídění kovových obalů. Zatímco jiná města zvony na kov spíše šetří, v Hodkovicích jsme 
jich pro Vás pořídili ve spolupráci se společností EKO-KOM tolik, aby byly téměř na každém 
veřejném stanovišti a třídění pro Vás bylo dostupné. Trochu s obavami jsem očekávala, jak 
se budou plnit a jde to skvěle, od jara již proběhl druhý svoz. Opět se nám podařilo o něco 
snížit objem směsného komunálního odpadu, který končí bez užitku ve spalovně. Děkujeme.

Ing. Dana Karmazínová, oddělení životního prostředí a památek

ODPADY – NOVINKY
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Slovo starostky

Přes všechny těžkosti a složitosti dnešní 
doby se nám podařilo dokončit naplánované 
investice, a do mozaiky hotových projektů 
můžeme zařadit další střípky. Již v červenci 
byla dokončena lávka u Buriánka, proběhla 
oprava schodiště u  autobusového nádraží 
a  úprava parkovacího pruhu u  MŠ. Novou 
podobu dostala také zahrada u  nového 
pavilonu MŠ a věřím, že na jaře se nám 
ukáže v plné kráse. Těsně před dokončením 
je kompletní rekonstrukce střechy nad 
sálem kulturního domu a  také kompletní 
rekonstrukce vytápění kulturního domu. 
Nově bude těmto účelům sloužit nová plynová 
kotelna, která nahradila dva původní zdroje 
vytápění – kotle na plyn a tuhá paliva. 
Rekonstrukce části veřejného osvětlení 
a  dvou rozvaděčů nám přinesla na čelo 
mnoho vrásek, a ještě jednou se omlouvám 
všem, kteří museli procházet potemnělými 
ulicemi. Nyní jsou již všechny nedostatky 
odstraněny a v příštím roce nás čeká 
pokračování v dalších částech města. Doufám 
tedy, že komplikací bude o poznání méně. 
Stále je ještě v realizaci oprava části chodníku 
v  Mánesově ulici a  oprava přístupových 
chodníků k  domům č.p. 544 a  545. Obě 
realizace budou dokončeny do konce listopadu 
tohoto roku.

To je výčet těch nejviditelnějších a největších 
akcí a projektů, které máme letos za sebou. Jistě 
Vám také neunikla informace o plánované 
změně v odpadovém hospodářství, která 
nás čeká od 1. 1. 2021. Vzhledem k tomu, že 
došlo ke zrušení obou plánovaných setkání 
s občany na toto téma, připravujeme pro 

Vážení spoluobčané, milí Hodkováci,
je velmi těžké udržet si v této době optimismus a tolik potřebný „drajv“ posouvat 
věci dopředu, nepodléhat ponurým náladám a dál pracovat na rozvoji našeho města. 

Vás instruktážní video, kde se pokusíme 
vysvětlit vše podstatné. Zastupitelstvo města 
již také projednalo na pracovní poradě 
návrh rozpočtu na rok 2021. O plánovaných 
investicích na další období Vám přinesu 
informace v lednovém kalendáři. V roce 2021 
bude nutné ještě více než kdy jindy, rozmýšlet 
důkladně všechny vydané prostředky, 
očekáváme totiž významný propad daňových 
příjmů. Vše bude velmi záležet na tom, jak 
dlouho se budeme potýkat se současnou 
pandemií nemoci COVID-19. Chtěla bych Vám 
všem poděkovat, že respektujete nařízení 
vlády, že jste ohleduplní ke svému okolí 
a nabízíte pomocnou ruku svým blízkým. 

Jsem ještě plna milých dojmů z našich 
povedených Hodkovických slavností 
a zároveň je mi velmi líto že se letos 
nepotkáme na tradičním Adventním setkání. 
Všechny akce plánované na listopad jsou 
zrušené, či odložené a budeme čekat na další 
vývoj situace v ČR. Nepotkáme se ani na 
adventních koncertech v kostele sv. Prokopa, 
který se zanedlouho dočká opraveného kříže. 
Na první adventní neděli, 29.11.2020 se 
přeci jen v malé komorní sestavě potkáme 
u zrestaurovaného křížku na Záskalí, který 
bude požehnán. Naplánujte si na Záskalí 
procházku, je to opravdu vydařené dílo. 
O dalších, leč skromných plánech na prosinec 
se dozvíte ze samostatného plakátu. 

Nesmím zapomenou ještě na jednu důležitou 
informaci. Těsně před spuštěním je nová 
podoba webu města. V redakčním systému 
probíhají závěrečné úpravy a nastavení, pevně 
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věřím, že se Vám nová podoba webových 
stránek bude líbit.

Ovšem i tato doba nám umí přinést milé 
okamžiky a já jsem jeden takový prožila po 
sečtení volebních výsledků do zastupitelstva 
Libereckého kraje. Děkuji Vám všem, kteří jste 
využili svého volebního práva, a především 
těm z Vás, kteří jste podpořili kandidátku 
Starostů pro Liberecký kraj. Jsem velmi ráda, 
že v čele Libereckého kraje zůstane na pozici 
hejtmana Martin Půta. Já chci svou prací 
v zastupitelstvu Libereckého kraje podpořit 
nejen projekty našeho města, a celého regionu 

Podještědí ale hlavně strategické projekty pro 
rozvoj celého kraje.

Včera 28. 10. 2020 jsem byla u sochy T. G. 
Masaryka na hodkovickém náměstí zapálit 
svíčku a přála jsem ke 102. narozeninám 
naší republice více laskavosti a pokory. Přála 
jsem jí takovou péči, s jakou jí vedl náš první 
Československý prezident. Nezapomenu přijít 
také 17. listopadu a věřím, že cestu na náměstí 
si v tento den najde i mnoho z Vás, neboť 
tyto sváteční dny nám dávají naději a sílu do 
dalších dní.

Těším se na setkání v lepších časech,  
Vaše Markéta Khauerová

Vážení spoluobčané, vzhledem k aktuální situaci v naší zemi, bychom 
rádi nabídli pomoc osobám v rizikových skupinách. Nejen seniorům, 
ale také osobám či rodinám v karanténě či izolaci. Pokud Vy sami, 
nebo někdo ve Vašem okolí, potřebuje pomoci se zajištěním nákupu 
jídla, vyzvednutí receptu u  lékaře či již léků v  lékárně, obraťte se 
prosím na email:

khauerova.marketa@hodkovicenm.cz tel. 724 180 084

rezacova.helena@hodkovicenm.cz  tel. 607 074 162

Po dohodě s dobrovolníky Vám pomoc zajistíme.

Zároveň bychom chtěli požádat všechny obyvatele, aby byli všímaví 
a zajímali se o své starší nebo dlouhodobě nemocné spoluobčany. 

Věříme, že celou situace zvládneme, stejně jako na jaře. Teď záleží na 
osobní odpovědnosti každého z nás. Prosíme respektujte aktuální nařízení 
a buďte ohleduplní ke svému okolí.

Spolu to zvládneme !

POmOc OSObám V rIzIKOVých SKuPINách



6 Kulturní kalendář

Od 1. listopadu 2020 je úřední doba stanovena takto:
Pondělí: od 8.00 hodin do 10.30 hodin a od 14.30 hodin do 17.00 hodin

Středa: od 8.00 hodin do 10.30 hodin a od 14.30 hodin do 17.00 hodin

V úterý, čtvrtek a pátek je Městský úřad pro veřejnost uzavřen.

Žádáme o dodržování těchto pravidel:

1.  Omezování osobního kontaktu zaměstnanců se žadateli na nezbytně 
nutnou úroveň, upřednostňován bude písemný, elektronický či telefonický 
kontakt před kontaktem osobním

2.  Bez ochranných prostředků dýchacích cest nevstupuje!

3.  Před jednáním povinně použijte dezinfekci rukou umístěnou v dávkovačích

4.  Dodržování odstupu mezi osobami alespoň 2 metry

Pokud potřebujete vyřídit záležitost neodkladně, využijte tel. kontaktů 
umístěných při vstupu na městský úřad. 

Děkujeme za pochopení!

OmezeNí ÚřeDNích hODIN  
měStSKéhO ÚřADu hODKOVIce NAD mOhelKOu

Kniha – Vladislav Kos
Papírnictví – Alena Thomasová

Zverimex – Jarmila Knoblochová
Cukrárna a samoobsluha – Jarmila Košková

Ovoce a zelenina – David Hanus
MěÚ – Hodkovice nad Mohelkou

PrODeJcI Kulturních kalendářů  města hodkovice nad mohelkou

Vydává: Město Hodkovice nad Mohelkou; měsíčník – počet výtisků: 300 kusů.
Redakce: Naďa Burianová, email: redakce@hodkovicenm.cz
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6. veřejné zasedání 
Zastupitelstva města  

Hodkovice nad Mohelkou  
se bude konat 

18. listopadu 2020

Čas, forma, případně místo 
jednání bude upřesněno.

Těšíme se na Vaši účast

zASeDáNí  
zAStuPItelStVA měStA

Ordinační hodiny platné od 7. 8. 2020
Akutní pacienti –  
pouze po předchozím objednání  
(po dobu epidemiologické krize)

Pondělí 08.00 – 11.00
Úterý 14.00 – 17.00
Středa 08.00 – 11.00
Čtvrtek 09.00 – 12.00
Pátek 08.00 – 11.00

Pouze pro objednané a pozvané pacienty (prohlídky preventivní, pracovní…) 
na pozvání sestrou či lékařem: pondělí 7.30 – 8.00 (pouze sestra) a 11.00 – 14.00,  
úterý 9.30 – 13.30 a 17.00 – 18.00, středa 11.00 – 12.00 a 12.30 – 15.30,  
čtvrtek 12.30 – 16.30, pátek 7.30 – 8.00 (pouze sestra), 11.00 – 12.00 a 12.30 – 14.00.

RÁDIO VAŠEHO KRAJE

Liberec, Jablonec n. Nisou 102,3 FM     
Frýdlant 97,4 FM | Harrachov 107,9 FM 
Semily 103,4 FM | Česká Lípa 94,3 FM 

Jablonné v Podještědí 105,4 FM  
Turnov 91,5 FM 

liberec.rozhlas.czR - LBC

LIBEREC-RÁDIOVAŠEHOKRAJE-FREKVENCE.indd   1 12.8.2020   10:01:00

Všeobecný praktický lékař

Kontakt
•  Všeobecný praktický lékař 

Liberecká 19 
463 42 Hodkovice nad Mohelkou 
IČZ: 67039000

•  739 232 767 (ordinace),  
771 143 751 (domácí péče)

•  praktik1.hodkovice@vseobecnylekar.cz

Ve čtvrtek 12., 19. a 26. listopadu 2020 – lékař neordinuje, v ordinaci bude pouze 
sestra, zástup MUDr. e. Macounová turnov.

V pátek 13., 20., 27. listopadu 2020 lékař neordinuje, v ordinaci bude pouze sestra
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znovuobnovené závody automobilů na záskalí  
a legenda automobilového sportu (1. část)

Vynikající automobilový pilot Břetislav 
Enge pocházel ze slavné liberecké generace 
automobilových závodníků – Vlastimil Tomášek, 
Ladislav Bareš, Zdeněk Vojtěch a Břetislav Enge. 
Všichni se prosadili do okruhové reprezentace.

Břetislav Enge se přes rallye a závody do vrchu 
dostal až na okruhy. Zde se v r. 1981 radoval se 
Škodou 130 RS z vítězství v kategorii týmů 
na mistrovství Evropy. Posádku tvořil mimo 
libereckého dua Enge – Vojtěch ještě Jan Šenkýř. 
V r. 1986 se stal Břetislav Enge jako první český 
jezdec členem továrního týmu BMW. V závodech 
do vrchu ještě získal v r. 1994 titul vicemistra 
Evropy. Před šesti lety se k okruhům vrátil 
a s dcerou Lucií v roli spolujezdce dvakrát zvítězil 
v Rallye Bohemia historických vozů.

Čest památce jezdce, který také získal třikrát 
prvenství v anketě Zlatý volant v kategorii okruhů 
(r. 1982, 1984 1993).

V okresních novinách VPŘED byla závodům 
z Hodkovic na Záskalí věnována značná pozornost 
a proto je možno napsat nejen o výsledcích, ale 
i o atmosféře okolo.

Záskalí 74

Na prvním obnoveném oblastním závodu 
automobilů do vrchu „ Záskalí 74 „ změřilo na 
120 jezdců před zraky téměř 8000 diváků své 
síly na trati dlouhé tři kilometry. Velké uznání 
si zasloužili pořadatelé z Automotoklubu Liberec 
za přípravu tohoto závodu, byla to vynikající 
generálka na „ Záskalí 75 „, kdy měl být závod 
zařazen do mistrovství republiky. K dobrému 
průběhu a rychlému spádu přispělo i svolení 
sportovního komisaře startovat vozy po půl 
minutě, místo obvyklé minuty.

Liberečtí jezdci zvítězili ve čtyřech ze sedmi 
tříd. Nejrychlejším mužem dne byl Zd. Vojtěch 
z AMK Liberec časem 1:51,0 min. Jeho čas 
a výsledky se však nezapočítávaly do oblastního 

Nalezený plakát z  roku 1976 mi připomněl znovuobnovené závody automobilů do vrchu 
z  Hodkovic na Záskalí. Když jsem chtěl napsat článek o  prvních třech nových ročnících 
(74, 75, 76), zemřela 14. 9 2020 ve věku 70 let legenda našeho automobilového sportu pan 
Břetislav Enge a proto bych rád připomněl v článku i pana Engeho.

přeboru, protože byl držitelem I. výkonnostní 
třídy. V dopoledním tréninku zajel exhibičně 
mimo soutěž Lím z Prahy na formuli C9 vůbec 
nejrychlejší čas dne 1:50,4.

Břetislav Enge (č. 84) z pořádajícího AMK byl 
již v tréninku absolutně nejrychlejším bodovaným 
jezdcem časem 1:53,2 min a suverénně ve třídě A2 
1150 ccm zvítězil.

V závodu startovaly také dvě ženy. Svobodová 
z Narexu Praha si vedla velmi dobře, když ve třídě 
A1 1150 ccm nechala za sebou celé pole mužů 
a časem v obou rozjížďkách shodným 1:10,4 min. 
zvítězila.
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Výsledky závodu:

Třída A1 1150 ccm:
1.  Svobodová (Narex Praha) Fiat 128 Coupé  

čas 2 x 1:10,4 min.

Třída A1 1000 ccm:
1.  Berger (AMK Geodézie Liberec) Fiat 128 Coupé, 

čas 2:07,6 a 2:07,4 min.

Třída A2 600 ccm:
1.  Sedlák (AMK Praha) Trabant 601 

čas 2:15,2 a 2:14,4 min.

Třída A2 1000 ccm: 
1.  Josef (Bytex Vratislavice) Š 100 

čas 1:58,6 a 2:01,2 min.

Třída A2 1150 ccm:
1.  Enge (AMK Liberec) Š 110 

čas 1:54,2 a 1,54,0 min.

Třída A2 1300 ccm:
1.  Vojtěch (AMK Liberec) Š 120 

mimo soutěž čas 1:51,0 a 1:51,2 min.

Třída B5 2500 ccm:
1.  Starý (AMK Mladá Boleslav) Spider Š 120 

mimo soutěž, čas  1:52,2 a 1:52,5 min.

Absolutní pořadí:
1.  Vojtěch (AMK Liberec)  

celkový čas 3:42,2 min.   mimo soutěž
2.  Starý (AMK Mladá Boleslav)  

celkový čas 3:44,7 min.   mimo soutěž
3.  Enge (AMK Liberec) celkový čas 3:48,2 min.
4.  Josef (Bytex Vratislavice) 

celkový čas 3:59,8 min.
5.  Milde (AMK Praha) celkový čas 4:02,0 min.

(pokračování v příštím čísle kulturního kalendáře)
František Nejedlo

Spolek rodáků a přátel Hodkovic
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Informace z mŠ – Dráček papíráček

Všechny třídy se vystřídaly ve Sportovní hale a děti si pořádně protáhly svá těla. Celkově si 
užíváme krásného podzimu se všemi jeho přednostmi. Hrajeme si v listí, pouštíme draky, pra-
cujeme s přírodninami. Udělali jsme si „Bláznivý žlutozelený den“, byl fajn. A budou další. 

Rodičům mnohokrát děkujeme za krásné „Skřítky podzimníčky Podlesníčky“.

Babičkám a dědečkům do DPS jsme napsali dopis a poslali pár krásných obrázků, snad je 
potěší.

Kolektiv mateřské školy všem přeje pevné zdraví a dobrou náladu i těchto nelehkých dnech!
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hASIČI rADí ObČANŮm

hasiči v  posledních letech zaznamenávají stoupající počet zranění, poškození majetku nebo 
úmrtí z důvodu úniku nebezpečného plynu. také počet domácností používajících k vytápění, 
ohřevu vody nebo vaření zemní plyn nebo propan-butan stále roste.

Domácí detektor úniku plynu by měla mít pro 
vlastní bezpečnost každá domácnost, kde se nachá-
zí plynový ohřívač, vařič, nebo jiný přístroj, který je 
poháněn plynem, případně místa, kde jsou sklado-
vány tlakové lahve s plynem. 

Detektor plynu dokáže včas odhalit případné 
nahromadění hořlavých, výbušných či toxických 
plynů, protože reaguje už při koncentracích, které 
ještě nejsou zdraví nebezpečné. Na přítomnost ply-
nu upozorní zvukovou a světelnou signalizací. Ně-
které detektory také na digitálním displeji zobrazí 
koncentraci nebezpečného plynu v dané místnosti. 

Nejčastější nebezpečné plyny v domácnosti 

Metan
  hlavní složka zemního plynu
  hořlavý a výbušný
  lehčí než vzduch, hromadí se pod stropem

Propan-butan
  hořlavý a výbušný
  těžší než vzduch, klesá k podlaze

Oxid uhelnatý
  vzniká při nedokonalém hoření a spalování
  hořlavý, výbušný a smrtelně jedovatý
  není ani cítit, ani vidět 
  je mírně lehčí než vzduch, stoupá ke stropu

Kam umístit detektor

Detektory instalujeme do místností, kde hrozí únik 
plynu. Nejčastěji jsou to kuchyně, kotelny nebo 
místnosti, kde je například plynový ohřívač vody 
(tzv. „karma“). Místo instalace volíme podle toho, 
jestli chceme odhalit únik lehkého plynu stou-
pajícího ke stropu, nebo těžkého, který se drží 
u podlahy. Vhodné umístění konkrétního detekto-

ru by mělo být popsáno v návodu použití výrobku. 
Poplašným signálům se vyhneme právě správným 
umístěním a dostatečnou vzdáleností od spotřebiče. 

Konkrétních modelů domácích detektorů úniku 
plynu je celá řada. Detekují různé plyny, nejčastěji 
propan-butan, zemní plyn, ropné látky a etylen. Na 
trhu je také dostatečný výběr detektorů plynu, které 
lze zapojit do běžné zásuvky s napájením 220V.

Jak se zachovat při úniku plynu

Když víme, odkud plyn uniká, okamžitě uzavřeme 
hlavní uzávěr plynu. Místnost se snažíme vyvět-
rat otevřením oken a dveří. Poté místo urychleně 
opustíme. Nezapomeneme varovat sousedy v domě 
a událost oznámíme na tísňovou linku 150 nebo 
112. Zamezíme používání otevřeného ohně nebo ji-
ného možného iniciátoru výbuchu (např. vypínače, 
elektronické přístroje, spotřebiče).

Pokud dojde k nadýchání nebezpečného plynu, 
vyneseme postiženou osobu na čerstvý vzduch, 
udržujeme ji v klidu a teple a sledujeme dýchání 
a stav vědomí. Při zástavě dechu okamžitě zahájíme 
umělé dýchání. Vždy zavoláme lékaře prostřednic-
tvím tísňové linky 155 nebo 112, i když se postižená 
osoba subjektivně cítí dobře.

Pro snížení pravděpodobnosti vzniku nežádoucí 
události v souvislosti s provozem

plynových zařízení je důležité provádět jejich pravi-
delné revize a kontroly.

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

HZS Libereckého kraje

Pořiďte si pro svoji bezpečnost  
domácí detektor nebezpečných plynů
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Informace ze 16. zasedání rady města 30. 09. 2020
 –  Rada města schválila Řád veřejného pohřebiště města Hodkovice nad Mohelkou ve znění po-
dle návrhu předloženého vedoucí odboru správního a sociálního s účinností od 1. 10. 2020.

 –  Rada města projednala žádost o vyjádření se ke stavu místní komunikace podél letiště, kterou 
podala policie ČR, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Dopravní inspektorát Liberec. 
Dle názoru rady města řidič poškozeného vozidla Mercedes Benz nepřizpůsobil jízdu stavu 
komunikace.

 –  Rada města vzala na vědomí vyhlášení ředitelského volna na den 25. 9. 2020 v Základní škole 
T.G. Masaryka v Hodkovicích nad Mohelkou podle oznámení ředitelky. Ředitelské volno je 
vypsáno na základě doporučení ministra zdravotnictví.

 –  Rada města vzala na vědomí Zprávu o činnosti příspěvkové organizace TS a BH Hodkovice za 
3. čtvrtletí 2020.

 –  Rada města schválila návrh Smlouvy o spolupráci v projektu „Zastávkové informační systémy 
v aglomeraci Liberec – Jablonec nad Nisou“, kterou předložila společnost KORID LK, spol. s r.o., 
Liberec 2, U Jezu 642/2a, PSČ 46180, IČ: 27267351.

 –  Rada města projednala aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje. 
Rada města souhlasí s aktualizací návrhových karet města Hodkovice nad Mohelkou a finál-
ním návrhem textových a grafických částí města.

 –  Rada města schválila cenovou nabídku na dodávku nového serveru včetně příslušenství, na-
stavení a migrace dat kromě agendy GINIS, kterou podala společnosti Liberecká IS, a.s., Liberec 
- Liberec III, Mrštíkova 3, PSČ 46171, IČ: 25450131 za cenu 269.278,24 Kč.

Informace ze 17. zasedání rady města 14. 10. 2020
 –  Rada města projednala žádost o koupi části pozemku p.č. 3088/1 (orná půda) o výměře cca 
35,7 m2 a části pozemku p.č. 3085/1 (orná půda) o výměře cca 3,4 m2, vše v k.ú. Hodkovice 
nad Mohelkou Žádost podala paní D., bytem Liberec Rada města schválila záměr prodeje s tím, 
že geometrické oddělení pozemků zadá na vlastní náklady žadatelka, vytyčení přesné hranice 
pozemku proběhne za účasti žadatelky a současného vlastníka. Veškeré náklady na prodej 
ponese žadatelka. Po doložení geometrického oddělení pozemků bude záměr prodeje zveřejněn 
na úřední desce města a věc předána k rozhodnutí zastupitelstvu města.

 –  Rada města projednala žádost o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného bře-
mene a dohody o umístění stavby č. IV-12-4019487/VB/02, kterou předložila společnost ČEZ 
Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035 
zastoupená společností BIMONT s.r.o. se sídlem České Mládeže 713/122, Liberec VIII, PSČ 460 
08, IČ 47781262. 

 Obsahem věcného břemene bude právo umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení 
distribuční soustavy. Stavbou bude dotčena nemovitost v majetku Města Hodkovice nad Mo-
helkou, a to pozemek p.č. 518 (zahrada) o celkové výměře 401 m2, pozemek p.č. 519 (ostatní 
plocha) o celkové výměře 495 m2 a pozemek p.č. 520 (zastavěná plocha a nádvoří) o celkové 

městský úřad informuje
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výměře 66 m2,  vše v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou. Jednorázová finanční náhrada za zřízení 
věcného břemene se smluvně sjednává ve výši 1.000,- Kč plus daň z přidané hodnoty dle zá-
konné sazby platné ke dni uskutečnění platby. Rada města s uzavřením shora uvedené smlou-
vy souhlasí a předává věc k rozhodnutí zastupitelstvu města.

 –  Rada města souhlasí s žádostí o prodloužení pronájmu pozemku p. č. 2032/3 (zahrada) o vý-
měře 80 m2 v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou. Žádost podala paní Z., bytem Hodkovice nad 
Mohelkou.  Rada města ukládá tajemnici zveřejnit adresný záměr pronájmu na úřední desce 
města. 

 –  Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o výpůjčce č. 02/2020-36210/Mar o výpůjčce části 
stavby silnice I/35 na dobu určitou v termínu od 19.10.2020 do 15.11.2020 (2x týdně) za úče-
lem dočasného uskladnění dřeva po kůrovcové kalamitě rozsahu 240 m2. Půjčitel Ředitelství 
silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4, IČ: 65993390 přenechává městu 
předmět výpůjčky bezúplatně.

 –  Rada města projednala žádost o prodloužení pronájmu části pozemku p.č. 1464 (ostatní plo-
cha) o celkové výměře 214 m2 a části pozemku p.č. 1203 ( ostatní plocha) o celkové výměře 
395 m2, oba v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou. Žádost podali manželé K., bytem Český Dub.  Rada 
města s pronájmem částí výše uvedených pozemků o celkové výměře 12 m2 do 31. 12. 2020 
souhlasí a ukládá tajemnici zveřejnit adresný záměr pronájmu na úřední desce města. 

 –  Rada města vzala na vědomí Protokol o kontrole plnění povinností v nemocenském pojištění, 
v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti č. 639/20/554. Kontrolu provedla pracovnice Okresní správy sociální-
ho zabezpečení Liberec. Při kontrole nebyly zjištěny závady nebo nedostatky. 

 –  Rada města vzala na vědomí informaci o stavu dluhů za užívání městských bytů ke dni 
30.09.2020. Dluhy činí 104.352,00 Kč.

 –  Rada města schválila přidělení bytu č. 38 v DPS paní H., trvale bytem Hodkovice nad Mohel-
kou.

 –  Rada města schválila přidělení bytu č. 12 v DPS paní Š., trvale bytem Hodkovice nad Mohel-
kou.

 –  Rada města projednala cenové nabídky na nákup příkopového ramena Procomas BSH 4F 
100L a schválila koupi za cenu 327.000,00 Kč s DPH od společnosti Zahrada-Dílna-Stroje s.r.o., 
č.p. 202, 330 23 Vochov, IČ: 01505505. Nákup bude financován z investičního fondu Technic-
kých služeb Hodkovice. 

 –  Rada města schválila žádost ředitelky Mateřské školy Hodkovice nad Mohelkou o navýšení 
provozního příspěvku na opravy a nátěry herních prvků a investice do nových prvků na školní 
zahradě. Rada města souhlasí s navýšením příspěvku o 100 000,00 Kč.

 –  Rada města schválila uzavření mateřské školy ode dne 23. prosince 2020 do 31. prosince 2020 
s tím, že rodiče budou o této skutečnosti včas informováni.

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

Zapsala Markéta Khauerová – starostka města
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Praktický lékař a Pracovní lékař Hodkovice n. M. 
Ordinace MONROE 
 
Rychnovská 383, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou (MONROE) 
 
Vedoucí  lékař  : MUDr. Libor Maryško 
Ošetřující lékař: MUDr. Dobroslava Hakenová - léčebná péče 
                            Promovaný lékař Alina Lonská  - závodní lékař pro PLS 
Zdravotní sestra: Markéta Skramuská 
Telefon: sestra 485 237 323, lékař 485 237 334 
Mobil: 605 286 308 
Email: hodkovice@medicasro.cz 
 
Na prohlídky a odběry je nutné se předem objednat! Akutní pacienti budou ošetřeni bez objednání. 
 
 
 

Ordinační hodiny 

Pondělí 13:00 - 17:00 
17:00 - 18:00 

léčebná péče - MUDr. Hakenová 
pouze objednaní 

Úterý 06:30 - 12:30 
13:00 - 16:00 PLS pro závod Monroe 

Středa 
07:00 - 10:00 
10:00 - 12:00 
12:00 - 14:00 

PLS pro závod Tenneco CA 
léčebná péče 
pouze objednaní  

Čtvrtek 08:00 - 12:00 
13:00 - 15:00 

léčebná péče - MUDr. Hakenová 
PLS pro závod Monroe 

Pátek 08:00 - 12:00  

Odběry krve* 

Pondělí - 

Úterý - 

Středa 07:00 - 08:00 

Čtvrtek 07:00 - 08:00 

Pátek 07:00 - 08:00 

*Odběry se provádějí na lačno, zkumavku s močí přineste s sebou. NE po noční směně. 
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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: 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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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 

milé maminky,

v důsledku bezpečnostních opatření proti šíření cOVID-19 jsme byli nuceni omezit naši 
veškerou činnost v rK motýlek.Na všechny akce, kurzy a zájmové kroužky se můžete 
těšit až bezpečnostní opatření poleví – uskuteční se v náhradním termínu.

zároveň pro vás i vaše děti chystáme další zajímavé aktivity, na které se můžete těšit už 
teď.  Sledujte naše webové stránky a Facebook, kde se vše včas dozvíte.

Za RK Motýlek Lucie Šoltys Kotrmanová



MĚSTSKÉ KINO V HODKOVICÍCH NAD MOHELKOU 

HAVEL
životopisný film z roku 2020 

Česko, 105 minut,  
Přístupno od 12 let

Milí diváci, říjnové uzavření kin nám bohužel zabránilo  
v uvedení titulů, na které jste se těšili. Šlo o české snímky:

Uvedeme v nejbližším možném termínu po otevření kin.

ŠARLATÁN
životopisné drama z roku 2020,  
v koprodukci Česko, Irsko, Polsko, Slovensko 
118 minut, přístupno od 12 let
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TŘÍDÍME DOMA 
nový systém třídění odpadů v Hodkovicích 

nad Mohelkou 

spouštíme od 1. ledna 2021 

1) Co se změní? 

 K černé popelnici u každého rodinného a bytového domu přibudou zdarma 
2 nádoby - na papír a na plasty 

 Změní se termíny svozů nádob:  
o Směsný komunální odpad (černá nádoba) 1 x za 14 dnů 

- s výjimkou sídliště Podlesí, kde zůstává stávající týdenní svoz 
o Plasty       1 x za 14 dnů 
o Papír        1 x za měsíc 

 Upraví se veřejná stanoviště nádob na tříděný odpad  
o Stanoviště v Koněvově ulici a ulici Josefa Hory budou zrušena 
o Veřejné nádoby na papír a plast zůstanou jen na vybraných 

stanovištích (Záskalí, Radoňovice, Jílové, Mánesova) 
o Přibudou 2 stanoviště se zvony na sklo a na kov v Sokolské ulici u 

kulturního domu a v Pelíkovické ulici 
 Bude zaveden pytlový svoz jako doplňková služba pro ty, kterým nebude 

stačit černá nádoba  
 Změní se obecně závazná vyhláška o poplatku za komunální odpad stanovující 

poplatek za komunální odpad v černých nádobách a za pytlový svoz              

2) Co zůstane? 

 Možnost zvolit si velikost černé nádoby na směsný komunální odpad 
 Možnost přistavení popelnice na popel v zimním období 
 Kde nebude technicky možné přistavit nádoby, zůstává pytlový svoz 

 

3) Zajímá Vás více? 

 Sledujete informace v Kulturním kalendáři, na Facebooku a webu města  
www.hodkovicenm.cz 

 S dotazy se můžete obrátit přímo na pracovníka oddělení životního prostředí 
a památek MěÚ Hodkovice nad Mohelkou:  

Ing. Dana Karmazínová – 485 145 353, karmazinova.dana@hodkovicenm.cz 


