
Kulturní kalendář
Město Hodkovice nad Mohelkou

Cena: 5 Kč

2/2021



Kulturní kalendář2



3Kulturní kalendář 3

Vydává: Město Hodkovice nad Mohelkou, náměstí T. G. Masaryka 1, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, www.hodkovicenm.cz, email: 
redakce@hodkovicenm.cz, telefon: 725 417 186. Měsíčník – počet výtisků: 290 kusů. Cena: 5 Kč. Redakce: Naďa Burianová. Uzávěrka 
je dvacátého dne předcházejícího měsíce. Registrační číslo MKČRE 11797. Foto titulní strany: Přemek Burian. Sazba: Tomáš Žižka.  
Za jazykovou úpravu odpovídá: redakce. Tisk: Jan Macek, U Rybníka 11, 466 01 Jablonec nad Nisou, email: jan.macek@tiskem.cz, telefon: +420  483  100  382,  
+420 777 801 486.

Úvodní slovo redakční rady
Vážení čtenáři,

V únorovém čísle bychom Vám rádi představili novou službu – Mobilní rozhlas, který se postará 
o vždy aktuální informace z města. Připravili jsme pro Vás i přehled poplatků, samozřejmostí 
je pak nahlédnutí do aktivit naší mateřské školky.

S přáním nadějného měsíce února
Za redakční radu Naďa Burianová

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

Jana Svobodová

Irena Pecharová

Dáša Vrátilová

Jiří Dvorský

Jindřich Pluhař

Jubilanti v únoru

Radomír Soukal

Václav Šourek

Ivana Beranová

Věra Pavlištová

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: 290 kusů.
Redakce: Naďa Burianová, email: redakce@hodkovicenm.cz
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Informace z 1. zasedání rady města 6. 1. 2021
 –  Rada města souhlasí s vypořádáním Šablony I., které předložila ředitelka mateřské školy v Hod-
kovicích nad Mohelkou paní Mgr. Irena Ryplová.

 –  Rada města projednala studii a předběžný rozpočet na rekonstrukci a přístavbu šaten fotbalo-
vého oddílu SK Hodkovice nad Mohelkou, které předložil předseda SK Hodkovice nad Mohelkou 
pan Václav Šturc. Rada města se k tomuto bodu vrátí na příštím jednání, na jednání bude při-
zván pan Václav Šturc.

 –  Rada města souhlasí s bezúplatným převodem pozemku parcely č. 109 o výměře 795 m2, ostat-
ní plocha, ostatní komunikace, v kat. území Jílové u Hodkovic nad Mohelkou, obec Hodkovice 
nad Mohelkou, z vlastnictví státu do vlastnictví Města Hodkovice nad Mohelkou, včetně znění 
Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 10177/ULB/2020 a pře-
dává věc k rozhodnutí zastupitelstvu města.

 –  Rada města souhlasí s bezúplatným převodem pozemků parcely č. 110 o výměře 73 m2, zastavě-
ná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž a parcely č. 119 o výměře 154 m2, 
vodní plocha, vodní nádrž umělá, vše v kat. území Jílové u Hodkovic nad Mohelkou, obec Hod-
kovice nad Mohelkou, z vlastnictví státu do vlastnictví Města Hodkovice nad Mohelkou, včetně 
znění Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 10217/ULB/2020 
a předává věc k rozhodnutí zastupitelstvu města.

 –  Rada města schválila cenovou nabídku na kompresor pro stomatologickou soupravu Ekom DK-
50 Plus za cenu 26.115,00 Kč včetně DPH a sací agregát pro stomatologickou soupravu Cattani za 
cenu 13.520,00 Kč včetně DPH, kterou předložila společnost FISCHER DENTAL s.r.o., Na Žižkově 
634/66, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec, IČ: 25480821.

Informace ze 2. zasedání rady města 20. 1. 2021
 –  Rada města vzala na vědomí Výroční zprávy města za rok 2020 s přehledem o počtu podaných 
stížností, podnětů a petic a informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informa-
cím. Výroční zprávy města budou zveřejněny.

 –  Rada města projednala žádost o prodej pozemku města p.č. 131 (trvalý travní porost) o velikosti 
1129 m2 v k.ú. Radoňovice. Žádost podala paní K., bytem Hodkovice nad Mohelkou za účelem rozší-
ření zahrady. Rada města provede místní šetření a následně se bude žádostí dále zabývat.

 –  Rada města projednala žádost o prodej části pozemku města p.č. 3087/2 (ostatní plocha, ostatní ko-
munikace) o velikosti cca 276 m2 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou. Žádost podali paní M. a pan M., 
oba bytem Liberec 6. Záměrem je sloučení s jejich pozemkem p.č. 3087/6 v k.ú. Hodkovice nad Mo-
helkou. Rada města neschvaluje záměr prodeje a předává věc k rozhodnutí do zastupitelstva města.

 –  Rada města schválila žádost o fi nanční příspěvek do fondu oprav domu na náměstí T.G. Masa-
ryka č.p. 213 za rok 2020. Příspěvek do fondu oprav ve výši 9.600,- Kč a úhradu podílu města 
(2619/10000) z této nemovitosti za Sdružené živelné pojištění ve výši 655,- Kč.

 –  Rada města schválila návrh ceníku inzerce v Kulturním kalendáři platný od 1.2.2021.

 –  Rada města vzala na vědomí informaci o stavu dluhů za užívání městských bytů ke dni 31.12.2020. 
Dluhy činí 101.167,00 Kč.     

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

 –  Rada města souhlasí se zastavením exekuce částky 366.000,00 Kč z důvodu prominutí části dluhu, 
a to úroku z prodlení panu M., jak rozhodlo zastupitelstvo města 9.9.2020, usnesení číslo 58/20.

Městský úřad informuje
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 –  Rada města souhlasí s dílčí změnou Plánu zimní údržby města. V zimním období nebude probíhat 
úklid chodníku v ulici Tyršova, z důvodu nedostatku místa.

 –  Rada města souhlasí se změnou termínu terénního závodu Wild Grizzly. Nový termín závodů je 
7.-8.8.2021, ostatní podmínky usnesení 192/20 zůstávají v platnosti.

 –  Rada města pověřila starostku města v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 46/20, aby 
v době mezi jednotlivými zasedáními rady města nebo v době, kdy není možné operativně svolat 
zasedání rady města, prováděla rozpočtová opatření bez omezení v těchto případech:

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

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

 y při čerpání prostředků, jejichž schválení je vyhrazeno zastupitelstvu města, ale zastupitelstvo 
města o nich již věcně rozhodlo; 

 –  Zastupitelstvo města bude seznámeno s rozpočtovým opatřením na nejbližším zastupitelstvu po 
schválení rozpočtového opatření.

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

Zapsala Markéta Khauerová – starostka města

Vážení čtenáři,

Chtěli bychom Vám připomenout úhradu ročního čtenářského poplatku. Bez jeho 
zaplacení nebude možné Vám knihy zapůjčit a ani prodloužit již zapůjčené. 

Knihy lze vracet do plastového boxu u vchodu do knihovny v době půjčovacích 
hodin, stejně tak lze přijít uhradit poplatek tzv. okénkovým způsobem.

Pokud máte zájem o zapůjčení knih, je možné si objednat konkrétní literaturu 
přímo u paní knihovnice, knihy pro Vás připraví a Vy si budete moci v knihovně 
vyzvednout.

Tato opatření jsou platná do odvolání, děkujeme za pochopení.

Tel.: 605 854 107, E-mail: knihovna@hodkovicenm.cz
Kontaktní osoba: Klára Bínová

Informace z knihovny

Půjčovní doba 
Pondělí 9.00 – 11.00 12.00 – 17.00  
Středa 9.00 – 11.00 12.00 – 14.30 16.00 – 18.00 
Čtvrtek 9.00 – 11.00 12.00 – 15.00  
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Místní poplatek ze psů
Výše místního poplatku ze psa zůstává stejná jako v roce 2020 a možnost úhrady je:
 – hotově na pokladně 
 – platební kartou na pokladně 
 – bezhotovostně na účet města 0984945399, kód banky 0800 (Česká spořitelna, a.s.),  

variabilní symbol 1341.

Termín pro platbu poplatku ze psa je do 31. 3. 2021.

UPOZORNĚNÍ PRO DRŽITELE PSŮ

V souvislosti s platností zákona č. 278/2019 Sb., o místních poplatcích, upozorňujeme občany 
na dvě zásadní změny u místního poplatku ze psů:

1.  poplatníci u místního poplatku ze psů, kteří dosáhli věku 65 let, mají nárok na nižší popla-
tek ze psa bez ohledu na to, zda pobírají starobní důchod

2.  poplatníkem je nejen osoba s trvalým pobytem na území Města Hodkovice nad Mohelkou, 
ale i osoba s ohlášeným místem pobytu na území Města Hodkovice nad Mohelkou, podle zá-
kona o pobytu cizinců na území České republiky, s azylem nebo dočasnou ochranou cizinců. 

Poplatek za komunální odpad
V souvislosti s platností Obecně závazné vyhlášky č. 4/2020 města Hodkovice nad Mohelkou 
se mění výše poplatků za komunální odpad.

Velikost nádoby Frekvence svozu Roční poplatek v Kč
60 l čtrnáctidenní 1600,-
80 l čtrnáctidenní 1730,-
110 l, 120 l čtrnáctidenní 2040,-
240 l čtrnáctidenní 

týdenní 
4000,- 
5850,-

340 l čtrnáctidenní 5620,-
660 l čtrnáctidenní 

týdenní svoz
10660,- 
15350,-

770 l čtrnáctidenní 
týdenní

11970,- 
17690,-

1100 l čtrnáctidenní 
týdenní

16970,- 
23370,- 

Termíny pro platbu poplatku za komunální odpad  jsou:
 – při pololetní platbě je termín do 31.03.2021 a do 30.09.2021,
 – při jednorázové platbě za celý rok je termín do 31.05.2021

ÚHRADA POPLATKŮ v roce 2021
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Možnost úhrady je:.
 – hotově na pokladně 
 – platební kartou na pokladně 
 –  bezhotovostně na účet města 0984945399, kód banky 0800, v.s. 1337 a vaše číslo popisné.

UPOZORNĚNÍ K VÝVOZU NÁDOB NA KOMUNÁLNÍ ODPAD

1.  Pro plynulý vývoz nádob je třeba, aby byly nádoby volně přístupné a bylo s nimi možné 
bez problémů manipulovat. Je nutné v den svozu neparkovat vozidla před nádobami a na 
přilehlé komunikaci. Špatně zaparkovaná vozidla brání průjezdu popelářských vozů a často 
i samotnému výsypu nádob.

2.  Do popelnic patří pouze vychladlý popel, ne horký, ani vlažný! To samé platí i pro pytle

s logem svozové firmy s nosností 20 kg, kam nelze dávat teplý popel a ostré předměty.

3.  Při nerespektování těchto opatření hrozí, že popelnice nebudou řádně vyvezeny.

4.  Svozový den na vývoz komunálního odpadu pro Hodkovice nad Mohelkou, Záskalí, 
Radoňovice, Jílové, Citeře a  Žďárek je pátek: od 00:00 hod do 24:00 hod. Popelnice 
u  rodinných domů jsou vyváženy každých 14 dní a  u  bytových domů jsou popelnice 
vyváženy každý týden. 

5.  UPOZORŇUJEME OBČANY NA MOŽNOST PŘISTAVENÍ POMOCNÉ NÁDOBY O VELIKOSTI  
110 l  NA ZIMNÍ OBDOBÍ OD 01. listopadu do 30. dubna každého roku za cenu 1020,- Kč. 
Pro letošní rok bude nádoba přistavena pro období od 1. února až do 30. dubna 
a  od 1.  listopadu až do 31. prosince 2021 za  cenu 850,- Kč. Bližší informace na MěÚ 
v Hodkovicích nad Mohelkou, tel č. 485145353, 731014722, 601370896.

UPOZORNĚNÍ K VÝVOZU NÁDOB NA TŘÍDĚNÝ ODPAD

Vývoz nádob na tříděný odpad se řídí svozovým kalendářem. Kalendář byl doručen k nemovi-
tostem společně s nádobami na tříděný odpad, popř. je k vyzvednutí na MěÚ v Hodkovicích nad 
Mohelkou nebo ke stažení na webových stránkách města www. hodkovicenm.cz.

A5 A5 1/2 A5 1/4 BAREVNÁ

Základ 300 Kč 150 Kč 100 Kč 600 Kč

3 po sobě jdoucí vydání 810 Kč 405 Kč 300 Kč 1.620 Kč

6 po sobě jdoucích vydání 1.530 Kč 765 Kč 600 Kč 3.060 Kč

11 vydání – celý rok 2.300 Kč 1.155 Kč 900 Kč 4.620 Kč

CENÍK INZERCE V KULTURNÍM KALEDNÁŘI 
platný od 1. 2. 2021
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Hodkovice nad Mohelkou zavádí Mobilní Rozhlas

Vážení občané,

zavádíme u nás moderní službu – Mobilní Rozhlas, díky které budete vždy včas informováni.

Zaregistrujte se a následně budete ZDARMA dostávat zprávy o aktualitách jako jsou upozornění na výpadky vody,
elektřiny, čištění ulic, pozvánky na kulturní i sportovní události a mnoho dalšího pohodlně do Vašeho telefonu či e-mailu.

hodkovicenm.mobilnirozhlas.cz

Zvolte skupiny informací:

 Krizové informace  Chataři a zahrádkáři  Dobrovolníci
 Dopravní informace  Informace ze zdravotnictví  Informace z úřadu
 Kulturní a sportovní akce  Majitelé zvířat  Nabídky místních obchodů
 Nevidomí a slabozrací  Odstávky a poruchy  Rodiny s dětmi
 Senioři  Zpravodaj

Pro platnost registrace je nutné podepsat souhlas se zpracováním osobních údajů na zadní straně tohoto registračního letáku.
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Souhlas se zpracováním osobních údajů
podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Jako subjekt údajů souhlasím, aby správce osobních údajů: město Hodkovice nad Mohelkou, IČ 00262820, se sídlem náměstí T.
G. Masaryka 1, Hodkovice nad Mohelkou, zpracovával moje osobní údaje v rozsahu

jméno a příjmení, datum narození, bydliště, pohlaví, věk
telefonní číslo, e-mailová adresa, IP adresa počítače, mobilního telefonu či jiného zařízení, aktuální poloha, pohyb

za účelem

využívání služeb komunikační platformy Mobilní rozhlas a partnerských projektů Zlepšeme Česko, Ukliďme Česko a ZmapujTo
(dále jen partneři); přes Mobilní rozhlas můžu např. dostávat informační a krizové zprávy o dění v mé obci, můžu vyjadřovat
svůj názor v anketách, může být zjišťována moje poloha nebo pohyb. To vše slouží pro zlepšení fungování lokálních služeb, pro
zajištění lepších kulturních a sociálních potřeb, pro označení konkrétního místa nebo trasy apod.;
informování o novinkách komunikační platformy Mobilní rozhlas a jejích partnerů.

na dobu zapojení obce do komunikační platformy Mobilní rozhlas.

Pokud mi ještě nebylo 15 let, musí výše uvedený souhlas dát také můj otec, matka či jiný zákonný zástupce. Prohlašuji,
že toto omezení je mi známo a nijak ho neobcházím.

Správce osobních údajů:
město Hodkovice nad Mohelkou, IČ 00262820, se sídlem náměstí T. G. Masaryka 1, Hodkovice nad Mohelkou

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Naďa Burianová, telefon: +420725417186, email: burianova.nada@hodkovicenm.cz

Vaše osobní údaje budou předány v nezbytně nutném rozsahu provozovateli komunikační platformy Mobilní rozhlas, kterým je k
datu poskytnutí tohoto souhlasu Neogenia s.r.o., IČ 291 98 950, se sídlem Hybešova 42, Brno. Tato společnost bude zpracovatelem
osobních údajů, tedy bude Vaše osobní údaje pro správce osobních údajů používat.

Poskytování osobních údajů je smluvním požadavkem k zajištění řádného fungování komunikační platformy Mobilní rozhlas.
Poskytnutí jakýchkoli údajů je dobrovolné; pokud je ale neposkytnete, nemusí být vůči Vám služby Mobilního rozhlasu funkční či
plně funkční.

Informace správce osobních údajů:

OBECNÉ:

Vaše osobní údaje budou na základě souhlasu uchovány po dobu zapojení obce do komunikační platformy Mobilní rozhlas,
nejvýše do odvolání tohoto souhlasu; pro krizovou komunikaci po dobu, po kterou se k Vám bude moct efektivně dostat přes
Mobilní rozhlas zpráva pro ochranu Vašeho životně důležitého zájmu
máte právo získat přístup ke svým osobním údajům, tedy získat od správce nebo zpracovatele osobních údajů potvrzení,
zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány; pokud ano, máte právo získat přístup k těmto údajům a dalším konkrétním
informacím
máte právo na opravu svých zpracovávaných osobních údajů, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování
můžete požadovat doplnění neúplných osobních údajů
máte právo na výmaz osobních údajů v zákonem stanovených případech
máte právo na omezení zpracování osobních údajů v zákonem stanovených případech
můžete získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a můžete předat své
osobní údaje jinému správci
kdykoli můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, čímž nebude dotčena zákonnost zpracování před
tímto odvoláním
máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že správce či zpracovatel osobních
údajů zpracovávají Vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušují Vaše práva

ZVLÁŠTNÍ:

máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro účely informování o
novinkách komunikační platformy Mobilní rozhlas a jejích partnerů. Po vznesení námitky nebudou již Vaše osobní údaje pro
tento účel zpracovávány

V ________________________ DNE________________________

PODPIS SUBJEKTU ÚDAJŮ (OBČANA) ________________________
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Víte, že naše město využívá Mobilní Rozhlas a je tedy schopno chytré a efek-
tivní komunikace s občany? Zapojte se do komunikace o dění v obci i vy. Zare-
gistrovat se můžete zcela zdarma.

K čemu slouží Mobilní Rozhlas

Mobilní Rozhlas není pouze moderní obdobou klasického městského rozhlasu. 
Nabízí občanům mnohem víc. Kombinuje možnost rozesílek SMS zpráv, hlaso-
vých zpráv a e-mailů, čímž umožňuje přímou komunikaci mezi obecním úřa-
dem a občany. Důležitá zpráva vás tedy zastihne, ať už jste kdekoli. Obrovskou 
výhodou Mobilní Rozhlasu navíc je, že neslouží pouze k jednostrannému in-
formování o dění v obci, ale umožňuje vám také na jednotlivá sdělení reagovat. 

Zní to poměrně chytře, viďte? Proto také patří Mobilní Rozhlas do skupiny 
chytrých, tedy SMART nástrojů.

Co může nabídnout chytře komunikující město?

 y Neunikne vám žádná důležitá informace, i když jste třeba v práci nebo na 
dovolené

 y Sami si volíte, jaké informace chcete dostávat

 y Máte možnost se zapojit do dění v obci a jednoduše sdělit vedení svůj názor

 y Máte šanci nahlašovat problémy v obci, jako je nepořádek nebo vandalis-
mus, jednoduše přes aplikaci v mobilním telefonu. Aplikace je bezplatnou 
součástí platformy Mobilní Rozhlas

 y Můžete jednoduše pomáhat sousedům - třeba při hledání ztracených věcí 
nebo zatoulaných zvířat

 y Více peněz na důležité věci – Mobilní Rozhlas je levné a efektivní řešení 
obecní komunikace

 y Lepší znalost svých obyvatel, protože od nich má pravidelnou zpětnou  
vazbu

Co všechno vám může nabídnout 
chytře komunikující město?
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Proč se zapojit
Do chytré komunikace se svou obcí se snadno můžete zapojit i vy. Stačí se do 
systému zaregistrovat a nastavit si preference toho, jaké informace chcete od 
své obce získávat. Budete tak dostávat skutečně jen ty zprávy, které vás budou 
zajímat. Registrovat se můžete online na webu obec.mobilnirozhlas.cz, přes 
aplikaci v telefonu, nebo vyplněním tištěného formuláře na svém Městském 
úřadu.

Díky zapojení do systému budete moci od obce dostávat důležitá upozornění, 
přičemž starostové mají možnost cílit zprávy i třeba dle bydliště občana. Po-
kud například ve vaší ulici bude plánována odstávka, dostanete o ní informaci 
přímo na telefon v podobě SMS. Občany, kterých se odstávka netýká, naopak 
žádné zprávy obtěžovat nebudou. 

Kromě zpráv o zajímavých kulturních akcích či praktických upozornění na 
odstávku, havárii nebo blokové čištění je Mobilní Rozhlas skvěle využitelný 
i v případě krizových situací. Město může občany varovat před nebezpečím 
a zároveň od nich získávat zpětné reakce. 

Podstatou Mobilního Rozhlasu je, aby se potřebné informace vždy dostaly 
k příjemci. Je totiž velký rozdíl mezi pouhým zveřejněním informace a jejím 
reálným doručením a přečtením ze strany občana. Zapojte se tedy a ujistěte se, 
že Vám již z dění ve městě nic neunikne.

Liberec, Jablonec nad 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 | Nový Bor 104.9 FM

ZPRÁVY Z REGIONU
ČESKÉ PÍSNIČKY  
ZAJÍMAVÍ HOSTÉ  
DOBRÉ RADY 
ATRAKTIVNÍ SOUTĚŽE

liberec.rozhlas.cz | R–LBC |
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HASIČI RADÍ OBČANŮM

Jakmile se hladiny rybníků, vodních nádrží a při delších a silnějších mrazech také řek pokryjí 
vrstvou ledu, lidé si vyráží zabruslit na čerstvý vzduch do přírody. V letošním roce je tato zábava 
vzhledem k četným koronavirovým omezením jiných sportovních aktivit ještě o něco lákavější 
a  masovější. Aby se z  romantiky a  zdravé sportovní aktivity nestalo drama, dodržujte tato 
základní pravidla:

 y Nevstupujte na led, dokud se nepřesvědčíte 
o jeho dostatečné síle a pevnosti (bezpečná síla 
ledu je minimálně 10 cm a led má namodralou 
barvu). Vždy záleží také na počtu osob, které se 
na vodní ploše pohybují.

 y Pokud při vstupu na led slyšíte praskání, vraťte 
se ihned na břeh. 

 y Na ledové ploše pokryté sněhem, kalužemi nebo 
nečistotami (např. listím, větvemi) dbejte zvýše-
né opatrnosti. Pozor také na praskliny.

 y Pokud začne led při bruslení praskat, vraťte se 
ihned na břeh, případně si lehněte a rozložte tak 
svoji váhu. Pokuste se doplazit na břeh. Pokud to 
není možné, zůstaňte ležet a snažte se přivolat 
pomoc. 

 y Jestliže se i přes veškerou opatrnost propadne-
te do ledové vody, nepanikařte. Prudkým kopá-
ním nohama se snažte dostat na hladinu, paže 
rozložte ze široka na led a neustálým kopáním 

nohama se snažte dostat co nejdál na led a pla-
zením co nejkratší cestou na břeh. 

 y Pokud se propadne pod led někdo z vašeho okolí, 
nikdy se k danému místu nepřibližujte vestoje, 
ale v kleče nebo plazením. Na pomoc si vezmě-
te hokejku, případně delší větev, bundu, opasek 
nebo lano. 

 y Pokud začne praskat led i pod Vámi, ihned se 
vraťte na břeh a přivolejte hasiče prostřednic-
tvím tísňové linky 150 nebo 112. 

 y Zachráněnému se po vytažení z vody snažte 
zajistit teplo a suché oblečení. V případě šoku 
nebo silného podchlazení přivolejte zdravotnic-
kou záchrannou službu na čísle 155. Při selhání 
základních životních funkcí zahajte okamžitě re-
suscitaci zachraňovaného a pokračujte v ní až do 
příjezdu záchranářů.

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

HZS Libereckého kraje

Vstup na zamrzlou vodní plochu nemusí být vždy bezpečný
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Dvě nehody na železničním přejezdu v Jílovém v r. 1931

V pátek 21. 8. 1931 ve 3 hodiny a 4 minuty 
najel osobní vlak 1102 na přejezdu státní silnice 
u Jílového na osobní automobil obsazený 
třemi osobami (obr. 1 a 2). Osobní automobil 
jabloneckého továrníka Heřmana Dickowa, ve 
kterém mimo majitele seděli též účetní tajemník 
Okresního úřadu v Jablonci n. N. p. Emil Jäger 
a soukromý úředník p. Alfred Michler, přijížděl 
právě od Turnova směrem k Hodkovicím a najel 
plnou rychlostí do přijíždějícího ranního vlaku 
a byl jím ještě kus vlečen. Následky této srážky 
byly hrozné. Pan Michler zůstal mrtev na místě, 
pan Jäger utrpěl těžký otřes mozku, pan Dickow 
pak zranění hlavy a rukou. Na místo přispěchal 
hodkovický lékař dr. Longin, ale mrtvý a oba 
ranění byli mezitím již odvezeni vlakem. Pan Jäger 
byl odvezen dále vlakem do nemocnice v Mladé 
Boleslavi. Neštěstí zavinil hlídač trati Effenberger, 
který zapomněl spustit závory a byl ještě týž 
den ráno zatčen a odevzdán okresnímu soudu 
v Turnově.

---------------------------------------------------------------
Za necelý měsíc na to, v sobotu 19. září 1931 

ve 20 hodin a 37 minut, zachytil vlak 1109 na 
přejezdu těžké tříosé nákladní auto se čtyřmi 
osobami (obr. 3). Auto přerazilo závory a vjelo 
přímo před projíždějící vlak. Šestitunové auto, 
jež se zaklínilo do lokomotivy, bylo vlečeno asi 
osmdesát metrů po trati. Auto bylo úplně zničeno 
a bylo tak zaklesnuté do stroje, že muselo být 
pomocným strojem od vlaku 8204 odtrženo a pak 
teprve pomocí sběhnuvších se lidí převráceno do 
příkopu mimo kolej, aby doprava nevázla. Ačkoli 
byl náraz ohromný, naštěstí nikdo nepřišel o život. 
Dvě osoby byly těžce a dvě lehce zraněny. Také 
sem dorazil hodkovický lékař dr. Longin. Srážku 
zavinil řidič auta, neboť závory byly spuštěny, což 
hlídač konající službu několika svědky prokázal. 
Hlídač tratě, když viděl, že řidič nezastavuje, 
dával mu znamení svítilnou a křičel. Řidič snad 
z nedostatku duchapřítomnosti nezastavil a vjel do 
kolejiště. Auto patřilo Legionářskému dopravnímu 
družstvu v Turnově a bylo používáno na dovážení 
materiálu na úpravu státních silniček v Liberci. 
Jak bylo dodatečně zjištěno, všichni čtyři zranění 

Na snímcích hodkovického fotografa Leopolda Jerie jsou zachyceny dvě tragické nehody na 
železničním přejezdu v  Jílovém v  r. 1931. Podle Pamětní knihy drážní stanice Hodkovice 
a dobového tisku se tyto nehody udály následovně.

byli během dvou týdnů propuštěni z nemocnice 
domů vyléčeni. Z cestujících ve vlaku nebyl nikdo 
zraněn.

Na závěr bylo konstatováno, že tento případ 
by měl sloužit řidičům za výstrahu, aby při 
přejezdech tratí byli opatrní.

 
František Nejedlo, Spolek rodáků a přátel Hodkovic
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Prostě zima jak se patří
Sněhulák je velký pán,

Na zahradě stojí sám.

Na hlavě má čepičku,

Místo nosu mrkvičku.
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