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Úvodní slovo redakční rady
Vážení čtenáři,
hned začátkem dubna přivítáme Velikonoce, a ačkoliv i ty letošní budou jiné než jsme zvyklí, 
můžete si je zpříjemnit procházkou po městě a prohlídkou našich stromků VAJÍČKOVNÍKŮ! 
Měsíc duben je také měsícem sčítání lidu, potřebné informace najdete uvnitř vydání a také si 
můžete přečíst článek na stejné téma.

Přejeme Vám veselé Velikonoce! 
Kolektiv redakční rady

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

Jaroslav Staněk

Irena Jarešová

Milan Bulušek

Blanka Arletová

Jubilanti v dubnu

Milan Thoř

Jaroslav Hanus

Jaroslava Kvapilová

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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Slovo starostky
Milí přátelé, dnes budu optimistická a budu psát pouze o tématech příjemných a povzbudivých. 
V  sobotu 20. 3. 2021 v  10:37 začalo astronomické jaro. Jaro plné naděje, svěžích barev 
a probouzející se přírody.

Příroda po končící zimě potřebuje naši po-
zornost, a proto bych Vás chtěla požádat. Až 
půjdete na procházku po svém okolí, vybavte 
se igelitovou taškou a posbírejte cestou vše to, 
co na zem nepatří. Péče a pozornost našemu 
okolí je důležitá, vrátí se nám to všem dobrým 
pocitem a hezkým okolím.

Svou procházku si určitě naplánujte i oko-
lo mateřské školky, kde paní učitelky připravily 
– „Jarní plot poznání“. Já osobně se moc těším 
na to, co se na „plotě poznání“ dozvím zajíma-
vého. Na webových stránkách základní školy 
se zase můžete dočíst o vyhlášené výtvarně-
-estetické soutěži „Jaro dělá pokusy“. Mám 
radost, že i v této náročné době je stále dost 
těch, kteří se snaží rozbít stereotyp distanční 
výuky a aktivují děti, jejich rodiče a prarodiče 
k různorodým aktivitám. A až budete na webu 
základní školy, podívejte se i na její virtuální 
prohlídku, když je nám osobní návštěva nyní 
odepřena.

Nezahálí ani Rodinný klub Motýlek, který 
ve spolupráci s městem připravuje výzvu: „Oz-
dobte s námi strom Vajíčkovník“. Stromky ke 
zdobení budou na náměstí, u Domu s pečova-
telskou službou, v lokalitě Nových Hodkovic 
a také u třetí kapličky na Kalvárii. Až budete 
číst tyto řádky, tak už určitě budou stromky 
alespoň částečně ozdobené, a věřím, že do veli-
konoční nálady naladí i Vás. Budu velice ráda, 
když se ke zdobení přidáte i Vy, všichni oby-
vatelé našeho krásného a malebného města 
Hodkovice nad Mohelkou.

Milí přátelé, užijte si přicházející jaro, tak 
jako každý „normální“ rok. Užijte si práci na 
zahradě, procházky po okolí, projížďky na 
kole, první grilování, zkrátka všechno, co máte 
rádi. Společně to dáme!

S úctou Markéta Khauerová, starostka města

3. veřejné zasedání Zastupitelstva města  
Hodkovice nad Mohelkou  

se bude konat 
21. 4. 2021 od 17.30 hodin

Místo konání bude upřesněno.

Těšíme se na Vaši účast

ZaSEDání ZaStuPItElStVa MěSta
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Poděkování

Chtěla bych poděkovat paní starostce Markétě Khauerové 
za poskytnutí pomoci při registraci na očkování v Centrálním 
rezervačním systému a také zajištění celé agendy. 

Eva Ručková

„Máme pro Vás novou službu! náš měsíčník "KultuRní KalEnDáŘ" si můžete od 
březnového vydání přečíst také ve svém telefonu v aplikaci MOBIlní ROZHlaS!

Kulturní kalendář si můžete pohodlně prolistovat a navíc ho budete mít stále u sebe!“
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Informace z 5. jednání rady města 3. 3. 2021
 –  Rada města schválila na základě doporučení Dotační komise a předložených podkladů přidě-
lení prostředků z Dotačního fondu města. Celkem bylo rozděleno z Dotačního fondu města 
413.400,00 Kč. Bylo podpořeno 16 z 18 podaných žádostí o dotaci. Rada města ukládá paní 
Nadě Burianové sdělit výše uvedené rozdělení fi nančních prostředků jednotlivým žadatelům, 
připravit smlouvy o poskytnutí dotace a informovat o poskytnutých dotacích veřejnost pro-
střednictvím webových stránek, fb profi lu a Kulturního kalendáře. Rada města souhlasí s vy-
psáním 11. výzvy na přidělení dotací a předává věc k rozhodnutí zastupitelstva města.

 –  Rada města schválila poskytnutí fi nančního daru na žáka Mateřské školy v Hodkovicích nad 
Mohelkou a žáka Základní školy v Hodkovicích nad Mohelkou ve výši 100,- Kč na jednoho 
žáka. Finanční prostředky mohou být využity na mimoškolní aktivity dětí a na preventivní 
programy. Prostředky musí být vyčerpány do konce roku 2021 a budou proplaceny na základě 
předložených řádných účetních dokladů.

 –  Rada města projednala žádost o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“, kte-
rou podal Spolek Lungta, Dlouhá 2/609, 110 00 Praha 1, IČ 67775845 a souhlasí s připojením 
se k této akci vyvěšením tibetské vlajky dne 10. 03. 2021 na budově radnice Hodkovice nad 
Mohelkou.

 –  Rada města vzala na vědomí informaci ředitelky MŠ Hodkovice nad Mohelkou o stavu rezerv-
ních fondů k 31. 12. 2020 a informaci o celkové platbě za dodané teplo v roce 2020.

 –  Rada města projednala informaci o podpoře žádosti EF21-1A00026 z programu EFEKT 21, 
který je v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu. Rada města souhlasí s přijetím dotace ve 
výši 1.775.686.- Kč a Podmínkami čerpání investiční dotace v Programu EFEKT 2021. Rada 
města pověřuje místostarostku města realizací projektu, který zahrnuje výměnu 254 ks svíti-
del, dvou rozvaděčů a potřebných sloupů, dle podané žádosti.

 –  Rada města vzala na vědomí informaci o schválené dotaci pro Pečovatelskou službu Hodko-
vice nad Mohelkou ve výši 2.260.000.- Kč, jak je uvedeno ve Smlouvě o poskytnutí dotace 
OLP/249/2021 a s přijetím dotace souhlasí.

 –  Rada města schválila žádost o prodloužení nájemní smlouvy č. NBP 0006/218 v Pražské 202, 
Hodkovice nad Mohelkou, kterou podala paní J. K., Bezděčín... na dobu určitou do 31. března 
2022 za podmínky řádných měsíčních úhrad nájemného a služeb spojených s užíváním bytu 
a všech ostatních závazků vůči Městu Hodkovice nad Mohelkou 

 –  Rada města projednala návrhy na rekonstrukci vzduchotechniky a digestoří v kuchyni KD 
Hodkovice nad Mohelkou a souhlasí s realizací dle nabídky č. 2 (VZT –odtah digestoří a diges-
toř nástěnná šikmá) za cenu 95.150.- Kč bez DPH. Část ceny ve výši 19.189.- Kč bez DPH uhradí 
nájemce KD, na základě svého požadavku na rozšíření zakázky.

 –  Rada města projednala návrh řešení zateplení dvoupodlažní části KD a souhlasí s úhradou 
částky 66.300.- Kč za zpracování projektové dokumentace vč. rozpočtů pro zadání realizace, 
kterou zpracoval pan Ing. Václav Pavlík – projektová činnost ve výstavbě, IČ 13340301.

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

Městský úřad informuje
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Informace z 2. zasedání zastupitelstva města 10. 3. 2021
 –  Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 1/2021. Příjmy v rozpočtové změně jsou 
2.320.000.- Kč, výdaje v rozpočtové změně jsou 2.320.000.- Kč a změna financování v rozpočtové 
změně je 0.- Kč. Příjmy po této rozpočtové změně budou 54.415.500.- Kč, výdaje po rozpočtové 
změně budou 69.570.500.- Kč a financování po rozpočtové změně bude 15.155.000.- Kč. Tabulka 
s upřesněním jednotlivých položek je součástí materiálů.

 –  Zastupitelstvo města neschválilo žádost o koupi pozemku p. č. 3087/2 v k. ú. Hodkovice nad Mohel-
kou, kterou podali pan M. M. a paní E. M., oba bytem Zelené údolí…, 460 06 Liberec. 

 –  Zastupitelstvo města schválilo žádost o koupi pozemku části pozemku p. č. 3088/1 a části pozemku 
p. č. 3085/1 oba v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou, kterou podala paní J. D., Letná…, 460 01 Liberec. 
Zastupitelstvo města na základě zpracovaného geometrického plánu schválilo prodej pozemku p. č. 
3085/15 o výměře 4 m2 (vznikl oddělením z pozemku 3085/1) a část pozemku p. č. 3088/1 o vý-
měře 53 m2 (po zápisu v katastru nemovitostí bude součástí pozemku 3085/3, dochází ke sloučení 
parcel), oba v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou, za cenu 130,00 Kč/m2 + náklady spojené s prodejem.

 –  Zastupitelstvo města schválilo bezúplatný převod pozemku v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou, po-
zemková parcela č. 2530/1 v výměře 2.283 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, z vlastnictví 
státu do vlastnictví Města Hodkovice nad Mohelkou, včetně znění Smlouvy o bezúplatném převodu 
vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva č. 9180/ULB/2020.

 –  Zastupitelstvo města schválilo bezúplatný převod pozemku v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou, po-
zemková parcela č. 2530/2 v výměře 840 m2, ostatní plocha, jiná plocha, z vlastnictví státu do vlast-
nictví Města Hodkovice nad Mohelkou, včetně znění Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického 
práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva č. 10218/ULB/2020.

 –  Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí darovací OP/380/2021 mezi Liberec-
kým krajem a městem Hodkovice nad Mohelkou. Jedná se o budoucí darování části pozemkové 
parcely č. 2503 v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou. Na uvedeném pozemku proběhne stavba “Oprava 
chodníku podél ulice Liberecká, Hodkovice nad Mohelkou“ Po realizaci opravy bude provedeno 
geometrické odměření části pozemku a město Hodkovice nad Mohelkou požádá o Liberecký kraj 
o uzavření darovací smlouvy.

 –  Zastupitelstvo města schválilo Obecně závaznou vyhlášku č.1/2021 o poplatku za komunální od-
pad.

 –  Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zápis číslo 1 a zápis číslo 2 kontrolního výboru o provede-
ných kontrolách. 

Informace ze 6. jednání rady města 17. 3. 2021
 –  Rada města schválila roční účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Hodkovice nad 
Mohelkou, Podlesí 560, Hodkovice nad Mohelkou dle předložených výkazů a podkladů, sestavenou 
k 31. 12. 2020, a to bez výhrad.

 –  Rada města schválila návrh ředitelky Mateřské školy Hodkovice nad Mohelkou, Podlesí 560, Hod-
kovice nad Mohelkou, aby hospodářský výsledek MŠ za rok 2020 ve výši 69 623,42 Kč byl převeden 
do Rezervního fondu.

 –  Rada města schválila roční účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola T. G. Masaryka, 
J. A. Komenského 467, Hodkovice nad Mohelkou dle předložených výkazů a podkladů, sestavenou 
k 31. 12. 2020, a to bez výhrad.

 –  Rada města schválila návrh ředitelky Základní školy v Hodkovicích nad Mohelkou, aby hospo-
dářský výsledek ZŠ za rok 2020 ve výši 282 083,60 Kč byl převeden takto: 216 083,60 Kč tvorba 
Rezervního fondu a 66 000 Kč tvorba Fondu odměn.
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 –  Rada města schválila roční účetní závěrku příspěvkové organizace Technické služby Hodkovice, 
Liberecká 6, Hodkovice nad Mohelkou dle předložených výkazů a podkladů, sestavenou k 31. 12. 
2020, a to bez výhrad.

 –  Rada města schválila návrh ředitele Technických služeb Hodkovice, Liberecká 6, Hodkovice nad 
Mohelkou, aby hospodářský výsledek TS za rok 2020 ve výši 180 908,98 Kč byl použit ve výši 156 
272,82 Kč na úhradu ztráty z minulých let a 24 636,16 Kč bylo přiděleno do Rezervního fondu.

 –  Rada města schválila roční účetní závěrku příspěvkové organizace Bytové hospodářství Hodkovice, 
Liberecká 6, Hodkovice nad Mohelkou dle předložených výkazů a podkladů, sestavenou k 31. 12. 
2020, a to bez výhrad.

 –  Rada města schválila návrh ředitele Bytového hospodářství Hodkovice, Liberecká 6, Hodkovice 
nad Mohelkou, aby hospodářský výsledek BH za rok 2020 ve výši 31.667,28 Kč byl převeden do 
Rezervního fondu.

 –  Rada města projednala žádost o pronájem městského bytu č. 4 na adrese Pražská č.p. 202. Žádost 
podal J. B., nám. T. G. Masaryka 1, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou. Rada města s pronájmem 
bytu souhlasí a pověřuje starostku města vyvěšením adresného záměru pronájmu na úřední desce.

 –  Rada města ruší usnesení č. 279/20 ze dne 21. 12. 2020 v plném rozsahu a nahrazuje ho usnesením 
č. 53/21.

 –  Rada města schválila výpůjčku části nemovité věci – části sběrného dvora v Pelíkovické ulici na 
pozemku p. č. 2391 v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou za účelem 

a.  zřízení veřejného místa zpětného odběru odpadních automobilových baterií nebo akumulátorů a

b.  zřízení veřejného místa zpětného odběru odpadních pneumatik 

a odsouhlasila uzavření smluv o výpůjčce nemovité věci mezi městem (půjčitel) a společností 
GREEN Logistics CZ s.r.o, sídlem Osadní 799/26, 170 00 Praha, IČ: 09632409 (vypůjčitel). Výpůjčka 
je v souladu se smlouvami bezúplatná. 

 –  Rada města schválila Dohodu o výběru poplatků a předávání dokladů včetně příloh: č. 1 – Seznam 
odpadů, č. 2 – Plná moc, č. 3 – Formulář uplatnění nároku (dále jen „Dohoda“). Dohoda se uzavírá 
se společností Severočeské komunální služby s.r.o., sídlem Smetanova 4588/91, 466 01 Jablonec 
nad Nisou, IČ: 62738542, která pro město zajišťuje svoz komunálních odpadů a jejich předávání do 
zařízení určenému k likvidaci odpadů.  Svozová společnost bude v souladu se zákonem č. 541/2020 
Sb., o odpadech na základě Dohody a Plné moci uplatňovat za Město Hodkovice nad Mohelkou tzv. 
třídící slevu při ukládání odpadů na skládku.  

 –  Rada města projednala žádost o podporu rodinného celovečerního filmu Útěk, kterou podala spo-
lečnost No Stress Production s. r. o., Na Pankráci 332/14, IČ 05687144. Film bude natáčen v Hod-
kovicích nad Mohelkou na podzim roku 2021. Rada města souhlasí s finanční podporou ve výši 
20.000.-Kč, bezplatným užíváním veřejných prostranství a poskytnutí prostor městského kina na 
premiérovou projekci filmu. Podmínky vzájemné spolupráce budou uvedeny v dohodě obou stran.

 –  Rada města souhlasí s vypořádáním projektu Šablony I. vůči Libereckému kraji, které předložila 
ředitelka mateřské školy v Hodkovicích nad Mohelkou paní Mgr. Irena Ryplová.

 –  Rada města vzala na vědomí informaci o stavu dluhů za užívání městských bytů ke dni 28. 2. 2021. 
Dluhy činí 107.857,00 Kč.    

 –  Rada města souhlasí s vyřezáním náletových dřevin na pozemcích p. č. 407 a 404/8 v k. ú. Hodko-
vice nad Mohelkou a s probírkou náletového porostu na pozemku p. č. 2773 v k. ú. Hodkovice nad 
Mohelkou. Obě žádosti podal pan M. T., Pražská…, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou.

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

Zapsala Markéta Khauerová – starostka města



9Kulturní kalendář 9

ODPaDY nOVInKY
Svoz nebezpečných odpadů z domácností  

proběhne v neděli 25. dubna 2021

V  neděli 25. dubna 2021 proběhne v  Hodkovicích a  Jílovém mobilní svoz 
nebezpečných odpadů z domácností. Rozpis časů a míst je uveden níže. 

Jílové 10.55 11.05 Jílové u stanoviště kontejnerů

Hodkovice nad Mohelkou 11.10 11.20 Nádražní ul. (u nádraží)

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 Liberecká x Tyršova 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 Severočeské komunální služby s.r.o.

Přijímány budou následující nebezpečné složky komunálních odpadů:
  Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, vč. olejových filtrů
  Oleje a tuky
  Absorpční činidla (znečištěný textilní materiál)
  Barvy, lepidla a pryskyřice
  Rozpouštědla 
  Kyseliny
  Zásady (hydroxid)
  Nepoužitá léčiva (léky)
  Pesticidy (hnojiva)
  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:
  Elektro 
  Stavební odpad, vč. eternitu, azbestu, asfaltu, omítek, lepidel, směsí apod. 
  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 
pracovníci Severočeských komunálních služeb s.r.o. na telefonním čísle 493 645 111.
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Zastupitelstvo města Hodkovice nad Mohelkou se na svém zasedání dne 10. března 2021 usnesením 
č. 15/21 usneslo vydat na základě § 17a, odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a §84 odst. 2 
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obec-
ně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Obecně závazná vyhláška č. 4/2020, o poplatku za komunální odpad ze dne 01.01.2020, se mění 
takto:

Sazba poplatku se nahrazuje tímto zněním:

Na základě předpokládaných oprávněných nákladů města Hodkovice nad Mohelkou1 na rok 2021, 
vyplývající z režimu nakládání s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé poplatníky, podle 
počtu a objemu nádob, určených k odkládání odpadů připadající na jednotlivé nemovitosti a frek-
venci svozu činí sazba na kalendářní rok:

Sazby za svoz nádob na komunální odpad:

Velikost nádoby Frekvence svozu Roční poplatek v Kč
60 l čtrnáctidenní 1.600,-
80 l čtrnáctidenní 1.730,-
110 l 
120 l

Čtrnáctidenní 
týdenní2

2.040,- 
2.990.-

240 l Čtrnáctidenní 
týdenní3

4.000,- 
5.850,-

340 l čtrnáctidenní 5.620,-
660 l Čtrnáctidenní 

týdenní svoz
10.660,- 
15.350,-

770 l Čtrnáctidenní 
týdenní

11.970,- 
17.690,-

1100 l Čtrnáctidenní 
týdenní

16.970,- 
23.370,-

110 l pomocná nádoba (zimní 
období)

1.020.- / 6 měsíců

1 Město Hodkovice nad Mohelkou stanoví ceny podle aktuálního ceníku svozové firmy
2 Platí pouze u bytových domů Podlesí, Mánesova, J. Hory
3 Platí pouze u bytových domů Podlesí, Mánesova, J. Hory

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021,
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2020,

o poplatku za komunální odpad 

MěStO HODKOVICE naD MOHElKOu
ZaStuPItElStVO MěSta HODKOVICE naD MOHElKOu
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Pytlový svoz:

Velikost plastových pytlů Poplatek Kč

26 ks/ 110 litrů 520,- Kč

Čl. 2
Účinnost

Tato vyhláška nabývá v souladu s ustanovením §12 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů účinnosti dnem 1. dubna 2021.

--------------------------------------------    ----------------------------------------------
    Ing. Markéta Khauerová             Mgr. Helena Řezáčová
           starostka města              místostarostka města

Vyvěšeno na úřední desce městského úřadu dne:
Sejmuto z úřední desky městského úřadu dne:
Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.

Prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu 
tetra hnědá, Dominant všechny barvy, 

Green Shell typu Araukana a Dark Shell typu Maranska.

Stáří slepiček: 16 – 20 týdnů. Cena: 185 – 229 Kč/ks.

Prodej: 24. 4., 30. 5. a 27. 6. 2021 v 17.20 hodin
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



12 Kulturní kalendář

HaSIČI RaDí OBČanŮM

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

Vypalování porostů je zákonem č. 133/1985 
Sb., o požární ochraně, zakázáno a porušení záka-
zu 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 od-
padu je zakázáno. Na rozdíl od vypalování porostů 
není pálení shrabané trávy, listí či klestu zákonem 
výslovně zakázáno. I na tuto činnost však platí urči-
tá pravidla a omezení. Některé obce svými obecně 
závaznými vyhláškami pálení biologického odpa-
du omezují nebo dokonce zakazují.

Zákon jasně stanovuje podmínky pro pálení, 
které provádí podnikající fyzické a právnické osoby. 
Je to zejména povinnost ohlašovat každé pálení na 
krajské operační a informační středisko Hasičské-
ho záchranného sboru Libereckého kraje (KOPIS 
HZS LK). Pálení lze nahlásit z pohodlí domova po 
internetu pomocí jednoduchého formuláře „NA-
HLÁŠENÍ PÁLENÍ“, který je uveřejněn na webo-
vých stránkách www.lk.hzscr.cz. Stejný formulář 
lze využít i pro nahlašování odpalování ohňostrojů. 
V případě, že pálení není možné nahlásit přes for-
mulář 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 kontakt (mobilní telefon)
  dobu, po kterou bude pálení probíhat
  spalovaný materiál
  způsob zabezpečení místa

Povinnost ohlašovat pálení se nevztahuje na 
fyzické osoby, které tuto činnost provádějí na svém 
pozemku. Pokud ale fyzická osoba plánuje pálení 
většího množství biologického odpadu, je vhodné 
také ohlásit pálení na KOPIS HZS LK. I pro tyto 

práce na soukromém pozemku platí určitá pravidla:
  Je třeba dodržovat povinnosti vyplývající ze zá-

kona 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 ohni-
ště 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 
týkají i pálení ohňů 30. dubna při „pálení čaroděj-
nic“. Při těchto oslavách je třeba dát také pozor na 
konzumaci alkoholu spojenou právě s otevřeným 
ohněm nebo manipulací se zábavní pyrotechnikou.

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

HZS Libereckého kraje

Pravidla pálení biologického odpadu

Hasičský záchranný sbor libereckého kraje
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Knihovna
Respektujeme aktuálně platná nařízení, v  rámci kterých knihovna pro své čtenáře 
stále provozuje otevřené výdejní okénko!

Knihy je možné předem objednat emailem či telefonicky, paní knihovnice pro Vás vše 
nachystá a s výběrem poradí!

Knížky je možné vyzvednout v rámci 
výpůjčních dní.

Na jaro jsme si pro Vás připravili i jednu 
pořádnou novinku - v naší knihovně je 
nově možné zapůjčit si kompletní ságu 
"HRA O TRŮNY", nečekejte a zamluvte si 
včas první díl!

Myslíme i na děti školou povinné a pořídili 
jsme zcela nové vydání všech dílů Harryho 
Pottera, protože díky oblíbenosti tohoto 
díla, byly původní knihy už v nehezkém 
stavu.

Jakmile to situace dovolí, připravíme i další novinky!

Výdejní okénko je otevřeno: v pondělí 9:00 – 11:00 a 12:00 – 17:00 hodin,
 ve středu 9:00 – 11:00, 12:00 – 14:30, 16:00 – 18:00 hodin
 a ve čtvrtek 9:00 – 11:00 a 12:00 – 15:00 hodin.

Kontakt: Tel.: 605 854 107, e-mail: knihovna@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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scitani.cz | dotazy@scitani.cz | 840 30 40 50

Zapojte se do Sčítání 2021

Počítejte s námi. Bezpečně. Online. Raz dva.
Sčítání je povinné a týká se nás všech. Každá odpověď může ovlivnit, 
jak bude život v naší zemi vypadat. Sečtěte se online, případně 
pomocí listinného formuláře. 

27. 3. – 9. 4. Sčítání online na scitani.cz
Formulář lze vyplnit z počítače, tabletu či mobilu. Sečtěte celou domácnost přes 
internet bez nutnosti kontaktu se sčítacím komisařem. Je to snadné a ušetříte čas.
Sčítací formulář můžete vyplnit i s někým jiným, kdo to sám nezvládne.

17. 4. – 11. 5. Sčítání pomocí listinného formuláře
Pokud jste se nesečetli online, musíte vyplnit listinný formulář. 
Získáte ho spolu s odpovědní obálkou od sčítacího komisaře 
a na kontaktních místech sčítání, která se nacházejí na vybraných 
poštách. Sčítací komisař se dostaví v předem oznámeném 
termínu a vyčká na váš příchod před vaším domem. Vyplněný 
formulář v odpovědní obálce odevzdáte na poště nebo vhodíte 
do poštovní schránky.

Jednoduše
Ať jste doma nebo na cestách, nejlepší 
je sečíst se online. Jde to odkudkoliv. 
Sečíst můžete nejen sebe, ale také 
celou rodinu. 

Bezpečně
Sečíst se lze zcela bezkontaktně přes internet, 
nebo pomocí listinného formuláře při 
respektování aktuálních hygienických opatření. 
V bezpečí samozřejmě zůstanou i vaše údaje.

Informacni_letacek_148x210_2_2_21.indd   1 2.2.2021   14:40:27
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Historie sčítání obyvatel v Hodkovicích nad Mohelkou

Aniž bychom si to třeba uvědomovali, všich-
ni známe příběh jednoho z nejstarších sčítání 
lidu. Podle Lukášova evangelia se Ježíš narodil 
v Betlémě právě proto, že dle nařízení císaře Au-
gusta se všichni museli dostavit do svého města 
k soupisu. Vlastně si díky tomu na Vánoce staví-
me betlémy, a ne „nazarety“.

Odedávna mělo sestavování seznamů oby-
vatel dva hlavní důvody – výběr daní a přehled 
o pracovní či vojenské síle. V českých zemích 
vznikaly nejstarší evidence robotních povinností 
a poplatků, tzv. urbáře, již ve středověku a oje-
diněle se dochovaly od poloviny 13. století. Tyto 
záznamy však obsahovaly pouze jména majitelů 
domů a pozemků. Za první podrobnější seznam 
obyvatelstva můžeme považovat až  „soupis pod-
daných podle víry“ z roku 1651. Ten měl ukázat, 
jak úspěšná byla pobělohorská rekatolizace.

Počátek dnešní byrokracie můžeme nalézt 
u Marie Terezie. Aby uhájila své habsburské 
dědictví ve válkách s Pruskem, potřebovala na-
plnit státní pokladnu penězi a zmodernizovat 
armádu. Od poloviny 18. století se proto začínají 
konat občasné soupisy obyvatel (bohužel se vět-
šinou nedochovaly). Tereziánské reformy nám 
také přinesly očíslování domů a povinnost ozna-
čování osob neměnným příjmením zapsaným 
v matrice. 

V roce 1869 proběhlo v tehdejším Rakousko-
-Uhersku první sčítání lidu, které zjišťovalo po-
dobné informace jako to současné (jména, bydli-
ště, věk, pohlaví, státní příslušnost, rodinný stav, 
náboženské vyznání, obcovací řeč, apod.). Od 
té doby se pravidelně opakuje každých (téměř) 
10 let. Výjimkou byl rok 1940, kdy se sčítání na 
území Protektorátu Čechy a Morava nekonalo, 
aby okupantům neposkytlo podklady ve válečné 
situaci.

Právě v tyto dny v České republice probíhá sčítání lidu. Je neuvěřitelné, že se v téměř stejné 
podobě koná již více než jeden a půl století. Nahlédněme do historie, jak probíhaly dřívější 
soupisy obyvatel a domů v Hodkovicích.

Technická odbočka
Zajímavou perličkou je, jak si dřívější „statis-

tici“ poradili se zpracováním dat z technického 
hlediska. Zpočátku se vše zapisovalo a sčítalo 
ručně, což vyžadovalo projít hromady papíro-
vých archů. Protože stejný problém trápil také 
mnoho dalších zemí, technická revoluce na sebe 
nenechala dlouho čekat. V roce 1890 vytvořil 
americký vynálezce a statistik Herman Hollerith 
elektrický počítací stroj využívající děrné štítky. 
Vyhodnocování se tím znatelně urychlilo a navíc 
bylo natolik efektivní, že se stejný princip použí-
val ještě v roce 1961.

V dalších letech se výsledky zpracovávaly 
pomocí velkokapacitního sálového počítače – v r. 
1970 to byl CDC 3300, v r. 1980 a 1991 systémy 
CYBER. Následující sčítání v r. 2001 upustilo od 
ručního přepisování dat a poprvé bylo použito 
optické snímání sčítacích formulářů (pro každou 
osobu byl určen jeden samostatný formulář). 

V roce 2011 již bylo možné nechat se sečíst 
„elektronicky“ – tuto možnost však využila jen 
asi čtvrtina lidí. V praxi to totiž probíhalo tak, že 
stejně bylo zapotřebí vyzvednout si papírový sčí-
tací formulář – z něj opsat „potvrzovací kódy“ na 
určenou internetovou stránku, ze které se poté 
do počítače stáhnul zabezpečený formulář ve 
formátu PDF – ten bylo nutné otevřít v progra-
mu Adobe Reader (verze 9.0 a vyšší), odsouhlasit 
stažení ověřených certifikátů Českého statistic-
kého úřadu, vyplnit a odeslat tlačítkem z formu-
láře. Právnické osoby vlastnící nemovitost mohly 
formulář odeslat přes datovou schránku.

Letos (r. 2021) lze vyplnit elektronický for-
mulář přímo ve webové či mobilní aplikaci 
a k ověření identity slouží například číslo občan-
ského průkazu. Klasické papírové formuláře už 
zůstávají jen jako záloha pro ty, kteří nemohou 
použít elektronický způsob.
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Sčítání lidu v Hodkovicích nad Mohelkou
O průběhu sčítacích akcí v Hodkovicích se 

dozvídáme z městských kronik.

1880
31. prosince se konalo všeobecné sčítání lidu, 

které provedli společně členové městského zastupi-
telstva a učitelský sbor. Podle něho měly Hodkovice 
3.057 obyvatel.

1890
Sčítání lidu provedené koncem roku 1890 vyká-

zalo 3.123 obyvatel, tedy o 66 duší víc než sčítání 
z r. 1880. 

Podle obcovacího jazyka se přihlásilo k německé 
řeči 2.689 osob, k české 224, k maďarské 1, ostatních 
cizinců bylo 29. Dále bylo 3.082 římských katolíků, 
26 evangelíků augšpurského vyznání, 14 izraelitů 
a 1 starokatolík.

Nejstarší osobou mužského pohlaví byl veterán 
Dressler August, č. 298, nar. 1806, ženského pohlaví 
vdova Elizabeth Ulrichová, č. 140, nar. 1799.

Hospodářská zvířata: 59 koní, 272 kusů hově-
zího dobytka, 83 koz, 2 ovce, 30 vepřů. Včelích úlů 
bylo 24.

Toto sčítání provedli členové zdejšího městského 
zastupitelstva; utvořili 11 komisí, které vyplňovaly 
v přidělených okrscích dotazníky od domu k domu. 
Přehlednou místní zprávu vypracoval kancelista pan 
Karl Schneider. 

1910
Výsledek sčítání lidu v Hodkovicích 31. prosince 

1910 byl tento: Hodkovice mají 452 domovních čísel, 
z toho chybí 34 domy, je zde tedy 405 obydlených a 7 
neobydlených domů, tedy celkem 412 s  3.022 oby-
vateli a 865 bydlícími stranami. Z toho 2.509 + 21 
mluvilo německy, 492 česky. Z hospodářských zvířat 
bylo v Hodkovicích 84 koní, 258 krav, 77 koz, 37 vče-
lích úlů, 1.178 slepic, 3 husy, 43 kusů různé drůbeže 
a 30 králíků.

1921
Česká kronika: Úterý 15. února. Dnes bylo sčí-

tání lidu v celé republice. Podle toho bylo v tento den 
v našem městě 2.581 obyvatel – z toho 1.655 Němců, 

926 Čechů a 1 Polka. Za Němce přihlásilo se i mno-
ho rodin českých – odrodilých. Počet domů byl 457 
[pravděpodobně to je počet čísel popisných, která 
zahrnují i vyřazená čísla zbouraných domů, ji-
nak by to byl výrazný omyl – německá kronika 
uvádí 411 obydlených domů, ČSÚ vychází 410], 
788 bydlících [majitelů bytů] a  6 neobydlených 
domů. Počet domů stále stoupal.

Německá kronika: Příčinou výrazného úbytku 
obyvatel města Hodkovic nejsou jen válečné ztráty, 
ale především nepříznivé hospodářské poměry ve 
městě, jejichž následkem je odchod německých oby-
vatel. Tato okolnost spolu s tím významným rozdí-
lem, že se ve starém Rakousku počítala obcovací řeč, 
teď se ale přihlíží k mateřské řeči, a konečně to, že se 
do Hodkovic stěhují lidé z výlučně českého okolí, je 
příčinou úbytku Němců v našem městě.

1930
Česká kronika: Letos bylo provedeno sčítání 

lidu v celé republice naší podle stavu 1. prosince. Je 
zajímavo, že tentokráte byla Židům přiznána zvlášt-
ní národnost. Při sčítání chodil pouze 1 komisař (po-
sledně 2). Pro naše město byli jmenováni tito komi-
saři: pp. Jůza (odborný učitel), Kapras (brusič skla), 
Hertel (úředník), Thomas (učitel), Mužák (výrobce 
limonády). 

První dva byli Češi, ostatní Němci. Revisorem 
byl Dr. Bartoš z Liberce (Čech). Sčítání v našem měs-
tě bylo provedeno klidně, nebylo nijakých námitek.

Výsledek sčítání podle předběžných zpráv jeví se 
takto: Čechů 966, Slováků 3, Slovinců 1, Rusínů 2 (tj. 
39,74 % Slovanů), Němců 1.469 (tj. 60,08 %), Židů 4, 
Maďarů 1 (tj. 0,18 % ostatních národností). Celkem 
2446 obyvatel.

Letos též byly sčítány živnosti, hospodářství 
a ovocné stromy.

Německá kronika: Závěrem zmiňme se ještě 
o sčítání lidu. Je dokladem úbytku obyvatel v našem 
městečku, protože proti roku 1920 ubylo 135 duší; 
k 1. prosinci t.r. máme totiž jen 2.448 hlav, a to 1.476 
Němců, 968 Čechů a 4 Židy. Tak není vyhlídka do 
budoucnosti zlatá a  růžová a musíme si jen přát, 
aby se proroctví na rok 1932 splnila dříve k prospě-
chu a požehnání všeho lidstva a také pro štěstí a mír 
v našem městečku.
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1938
V tomto měsíci (20. listopadu) bylo v Hodkovi-

cích soukromé sčítání lidu s tímto výsledkem:
Němců 1.512 (+36 oproti r. 1930), Čechů 576 

(-392), celkem 2.088 obyvatel (-356).
Odstěhovalo se tedy skoro 400 Čechů (většinou 

úřednické a  učitelské rodiny, tedy 40 % Čechů, tj. 
14,5 % celkové populace. Tento výsledek však nebude 
konečný. Poměr německého obyvatelstva k českému 
je tedy k tomuto datu 72,4:27,6, tudíž skoro 3:1.

Domy: 345 německých, 136 českých.

1950
V tomto roce bylo v naší ČSR třetí sčítání lidu. 

První konalo se v r. 1920, druhé v r. 1930. Třetí v r. 
1940, následkem okupace a  druhé světové války 
odpadlo a konáno v tomto roce za druhé republiky. 
Data z Hodkovic n. Moh.: 

Na počátku roku bylo: 1.499 osob české ná-
rodnosti, 74 německé, 4 rakouské, 2 čínské a  1 
Francouz. Ku konci roku 1950: 1.534 osob české 
národnosti,  [ostatní národnosti zůstaly stejné]. 
Přírůstek obyvatel činí 34 osob.

Přehledná tabulka a grafy ukazují data z do-
stupných sčítání lidu. Souhrnné údaje od roku 
1869 zveřejňuje Český statistický úřad. Data 
z předcházejících roků + z r. 1938 pocházejí 
z hodkovických kronik. Mimochodem, porovná-
me-li konkrétní čísla zapsaná v kronikách s ofi-
ciálními daty, které publikoval Český statistický 
úřad, najdeme odlišnosti. V některých případech 
jde o omyl zapisujícího, jindy je to možná způ-
sobeno tím, že čísla byla do kroniky zapsána po 
předběžném sečtení, které ještě mohlo být dopl-
něno, nebo mělo vyvolat lepší dojem.

Rok Počet domů Počet obyvatel Češi Němci

1771 231 cca 1.200

1825 365 2.200

1834 371 2.282

1836 379 2.300

1869 377 2.918

1880 410 3.057

1890 395 3.123 223 2.689

1900 396 3.156 381 2.775

1910 412 3.022 492 2.530

1921 416 2.583 923 1.657

1930 463 2.444 961 1.472

1938 481 2.088 576 1.512

1950 441 1.663 1.534 74

1961 397 1.856

1970 380 1.940

1980 370 2.471

1991 405 2.342

2001 422 2.346

2011 475 2.532

[Zdroj: Hodkovické kroniky + Český statistický úřad]
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Výsledky všech sčítání dosti výrazně vypo-
vídají o vlivu vnějších událostí na život v Hodko-
vicích. První výrazný bod v roce 1771 prozatím 
berme jen jako orientační odhad dávného kroni-
káře. Ale víme, že na počátku – za pomyslným 
horizontem času – bylo malé městečko poničené 
během třicetileté války. Následující období rela-
tivního klidu bylo příznivé pro obnovu a pozvol-
ný nárůst počtu obyvatel. Vzestup od poloviny 
19. století je jistě spojen s rozvojem průmyslu, 
kdy se drobní zemědělci stěhovali za „snadněj-
ším“ výdělkem do blízkosti prvních továren 
a zde také zakládali rodiny. Klesající tendenci 

od počátku 20. století zavinila 1. světová vál-
ka, hospodářská krize, zábor pohraničí a odsun 
německého obyvatelstva. V 70. letech 20. st. se 
projevila podpora mladých rodin (tzv. Husákovy 
děti) a stavba zdejšího sídliště i dalších domů. 
Současný pozvolný přírůstek možná souvisí se 
stavbou satelitních městeček a dalších bytů. Jak 
vidno, sčítání lidu nám umožňují porovnat naši 
minulost a současnost, a dospět k zajímavým 
závěrům.

Martina Pelantová
Spolek rodáků a přátel Hodkovic

https://pratele–hodkovic.cz
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Plánujete sázet stromy? Poradíme vám, jak začít a na co si dát při výsadbě pozor.

Ještě před výsadbou byste si měli ujasnit 
řadu věcí, například, k čemu má daný poze-
mek sloužit a jak moc se o něj a o zeleň plá-
nujete starat. Představit si, jaký bude strom 
v dospělosti i jaký bude mít vliv na své okolí. 
Každá dřevina má totiž specifické nároky. Ně-
které preferují vyšší vlhkost, jiné jsou sucho-
milné, či světlomilné. To vše je při navrhování 
potřeba zohlednit. 

Pokud se na pozemku pohybují děti, 
neměli byste zde vysazovat jedovaté druhy, 
konkrétně třeba tis. Zvýšenou pozornost 
výběru druhů by měli věnovat také alergici. 
Pyly lísky, břízy, olše, či vrby jsou silné alerge-
ny a na jaře by si zahrady moc neužili. Zamy-
slet byste se měli i nad tím, zda se výsadba do 
daného místa hodí z širšího kontextu. Napří-
klad akát, který pochází ze Severní Ameriky, 
se v podmínkách České republiky velmi dobře 
šíří a vytlačuje původní druhy. Sázet do kra-
jiny nepůvodní druhy je tedy nevhodné.

Při plánování výsadby musíte dbát také 
na to, aby byly dodrženy všechny zákonné 
povinnosti. Občanský zákoník říká: „Nesta-
noví-li jiný právní předpis nebo neplyne-li 
z místních zvyklostí něco jiného, platí pro 
stromy dorůstající obvykle výšky přesahující 
3 metry jako přípustná vzdálenost od společ-
né hranice pozemků 3 metry a pro ostatní 

Jak na výsadbu stromů na vlastním pozemku

stromy 1,5 metru." Z toho vyplývá, že váš 
pozemek musí být dostatečně široký, aby 
nebyla tato povinnost porušena. Případně 
si musíte zajistit souhlas vlastníků okolních 
pozemků.

Příprava výsadby ve větším měřítku vyža-
duje peníze a čas. Ucelené informace o tom, 
co organizace takové výsadby obnáší, včetně 
odkazů na finanční zdroje, najdete na webu 
sazimebudoucnost.cz. Tam si můžete stáh-
nout i podrobné manuály, jak stromy sázet 
a jak o ně po výsadbě pečovat. Na webu na-
jdete také informace o možnostech finanční 
podpory výsadeb.

Vysazené stromy je dobré evidovat. 
K tomu slouží centrální registr stromů na 
webu Sázíme budoucnost. Zaregistrovat do 
něj výsadbu může každý, kdo od roku 2019 
vysadil stromy mimo les. Po zaregistrování 
se strom přidá na interaktivní mapu a zapo-
čítá se mezi nové stromy vysazené v naší kra-
jině a v obcích.

Díky tomu získáváme unikátní přehled 
o  druzích a  počtech stromů vysazených 
v ČR a můžeme měřit dopad společného úsilí 
všech, kdo sází stromy. Na celonárodní úrov-
ni neexistují žádné souhrnné přehledy o ká-
cení a sázení stromů. Registrace nově vysaze-
ných stromů je proto velmi důležitá. 

Pozor na invazivní a jedovaté druhy

Souhlas souseda (ne)třeba

Jak na výsadbu ve velkém

Každý strom se počítá
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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 |

InFORMaCE PRO RODIČE BuDOuCíCH PRVŇáČKŮ

Zápis k povinné školní docházce
Na základě doporučení MŠMT zápis k povinné školní docházce na 
naší základní škole proběhne od 1. 4. 2021 do 16. 4. 2021.
Zápisy budou probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Škola upřednostní podání 
přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy – Identifikátor datové schránky: w6emtai

2.  e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem  
(nelze jen poslat prostý email)

3. poštou

4. vhozením do schránky školy – u hlavního vchodu

Bližší informace naleznete na webových stránkách školy 
www.zshodkovice.cz v sekci aktuality.
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Vážení rodiče,
připravily jsme pro Vás a Vaše děti "Jarní plot poznání". Až se bude dětem stýskat po školce, nebo 
půjdete třeba na procházku, zastavte se u  školky. Na plotu jsou pro Vaše děti připraveny jarní 
obrázky, které ukrývají různé úkoly pro malé i velké.

Doufáme, že dětem udělá jarní plot s obrázky radost, třeba se i společně zasmějete a budeme se 
těšit na fotografie s obrázkem u plotu.

Mateřská škola – Jarní plot poznání



Příloha č. 1

Místo konání pořádané 
akce 

Výše celkových 
nákladů

Výše požadované 
dotace Návrh na dotaci Výše celkových 

nákladů B
Výše požadované 

dotace B Návrh na dotaci B

Kč Kč Kč Kč Kč Kč

1 SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Záskalí / 
MUHnM 0295/2021

soutěž hasičů, výlet pro širokou veřejnost, sraz 
rodáků 2021 Záskalí, Liberecký kraj 26 500,00 10 500,00 10 500,00 nákup pohárů, diplomy, medajle, výlet, sraz 

rodáků

2 Junák - český skaut / MUHnM 0334/2021 celoroční činnost oddílu 2021 Hodkovice n.M., 
Liberecký kraj 122 000,00 12 000,00 12 000,00

cestovné, ubytování na výpravách, materiál na 
činnost, vstupné na výlety, schůzky, tábor, 
pronájem pozemku

3 ČS Včelařů ZO Hodkovice nad Mohelkou 
MUHnM 0454/2021 celoroční činnost  2021 Hodkovice n.M., 

Liberecký kraj 19 900,00 19 900,00 19 900,00
zakoupení pozorovacího úlu, tubusy, 
aerosolový vyvíječ, propagace spolku, revize 
kompresoru, materiál na akce

4 SK lyžařský oddíl  MUHnM 0462/2021 Lesní běh, letní turistický výlet 2021 Liberecký kraj, 
Hodkovice nad Mohelkou 28 000,00 15 000,00 15 000,00 ceny pro závodníky, nůžkový stan, pronájem 

autobusu

5 SK oddíl volejbalu  MUHnM 0463/2021 celoroční činnost 2021 Hodkovice n.M., 
Liberecký kraj 75 000,00 30 000,00 30 000,00

pronájem sportovišť, údržba hřiště, startovné, 
turnaje, sportovní materiál, dresy, odměny pro 
trenéry mládeže

6 SK oddíl hokeje  MUHnM 0464/2021                     
SK oddíl hokeje  MUHnM 0465/2021 celoroční činnost / volnočasové aktivity 2021 Hodkovice nad Mohelkou 14 000,00 10 000,00 7 500,00 33 500,00 5 500,00 5 500,00 a) elektrická energie b) kulturní akce

7 SK oddíl fotbalu MUHnM 0466/2021 celoroční činnost 2021 Hodkovice nad Mohelkou 220 000,00 30 000,00 30 000,00 pronájem sportovišť

8 SK oddíl SPV  MUHnM 0467/2021 pokrytí nájmu prostor využívaných oddílem SPV 2021 Hodkovice nad Mohelkou 64 000,00 30 000,00 30 000,00 pronájem posilovny, pronájem sportovišť, 
vybavení posilovny, energie, údržba

9 SK oddíl nohejbalu  MUHnM 0469/2021               
SK oddíl nohejbalu  MUHnM 0468/2021 celoroční činnost/ Oslava 50. let 2021 Hodkovice nad Mohelkou 52 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 15 000,00 15 000,00

a) údržba areálu, pronájem haly, enerige, vodné, 
turnaje                                                                          
b) pronájem party stanu, pronájem tribuny, 
propagace, ozvučení

10 NO STRESS PRODUCTION  MUHnM 0478/2021 NEHODNOCENO - NESPLŇUJE podmínky 10. 
výzvy

11 Pavel Štork  MUHnM 0490/2021 Hodkovické koloběžení 15.5.2021 Hodkovice nad Mohelkou 32 000,00 5 000,00 5 000,00 ceny pro účastníky

12 Viking BK Jilemnice  MUHnM 0494/2021 Horský běh HNM - Ještěd 11.7.2021 Hodkovcice nad 
Mohelkou - Ještěd 56 700,00 8 000,00 8 000,00 autobus pro účastníky, časomíra

13 SDH Hodkovice nad Mohelkou  MUHnM 
0543/2021 celoroční činnost 13.07.1905 Hodkovice nad Mohekou, 

Liberecký kraj 39 000,00 30 000,00 30 000,00
startovné, materiál a technické vybavení, 
soustředění družstava (mládež), Memoriál V. 
Linky

14 Rodinný klub Motýlek  MUHnM 0544/2021 Aktivně pro rodinu v HNM / kulturní akce pro 
rodiny s dětmi v RK Motýlek 2021 Hodkovice nad Mohelkou 345 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 15 000,00 15 000,00

a) energie, běžný materiál                                       
b) topení KD, program Maškarního karnevalu, 
osvětlení, ozvučení, hudba.

15 Horolezecký oddíl č. 138  MUHnM 0545/2021 
Horolezecký oddíl č. 138  MUHnM 0546/2021

celoroční činnost /  1. ročník outdoorového 
festivalu 2021 Hodkovice nad 

Mohelkou, ČR, Evropa 33 430,00 30 000,00 30 000,00 33 000,00 15 000,00 15 000,00
a) sada friedů DMM, lana, lezecká přilba, 
lavinový vyhledávač
b) propagační materiály, hosté - učinkující

16

Spolek rodáků a přátel Hodkovic  MUHnM 
0547/2021                                                              
Spolek rodáků a přátel Hodkovic  MUHnM 
0548/2021

sběr historických dat pro odkaz dalším 
generacím/ vinná stezka v Hodkovicích 2021 Hodkovcie nad Mohelkou 31 650,00 30 000,00 30 000,00 31 000,00 15 000,00 15 000,00 a) nákup skeneru, přenosného disku,materiálu 

b) živá hudba, propagační materiál, kostýmy

17 TJ Sokol Hodkovice  MUHnM 0567/2021 Celoroční činnost 2021 Hodkovice nad Mohelkou 40 000,00 30 000,00 30 000,00 pronájem sportovišť, startovné

18 WILD Grizzly  MUHnM 0589/2021 DODÁNO PO TERMÍNU - NEHODNOCENO

CELKEM 1 082 480,00 322 400,00 319 900,00 274 200,00 93 500,00 93 500,00

29,78% 99,22% 34,10% 100,00%

460 000,00 CELKEM 413 400,00 46.600 Kč k rozdělení

Č
.ž

ád
os

ti

Žadatel          . Název akce

Výše doporučené dotace v Kč

Termín 
pořádané akce Účel dotace

Tabulka návrhu dotační komise města Hodkovice nad Mohelkou na přidělení dotace z rozpočtu města Hodkovice n.M. 
v rámci 10. výzvy roku 2021 s termínem odevzdání do 01.02.2021 

Stránka 1 z 1


