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Úvodní slovo redakční rady
Vážení čtenáři,

bohužel ani v měsíci květnu není přáno kulturním a společenským akcím, přesto možností jak 
strávit příjemně volné chvíle je mnoho. Nenáročnou procházkou po naší naučné stezce „Zastav 
se poutníče“ si projdete Hodkovice a dozvíte se informace o památkách. Možností je i zavítat na 
nedaleký Sychrov, kde je stezka Lesní putování s Kamilem Rohanem, o které se dočtete i v tomto 
vydání. Pokud dáváte přednost klidnějšímu způsobu trávení volného času, je pro vás otevřena 
městská knihovna, vybrat si můžete i z knižních novinek!

Slunečný měsíc květen Vám za kolektiv redakční rady přeje Naďa Burianová

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

Věnceslava Malíková

Žofie Loudová

Marcela Sokolová

Jubilanti v květnu
 Oldřich Obešlo

Marcela Volfová

Josef Vítek

Kniha – Vladislav Kos
Papírnictví – Alena �omasová

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



4 Kulturní kalendář

Informace ze 7. jednání rady města 31. 3. 2021
 –  Rada města schválila zadání zakázky „Kulturní dům – zateplení dvoupodlažní části“ za 
cenu 2.184.200,25 Kč včetně DPH společnosti Fireo s.r.o., Česká 374, 463 12 Liberec XXV, 
IČ 25470825.

 –  Rada města schválila zadání zakázky „Oprava chodníku podél ul. Liberecká“ za cenu 
2.355.523,26 Kč včetně DPH společnosti PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, 
IČ 43005560.

 –  Rada města schválila zadání zakázky „Odstavná a parkovací plocha - sídliště Podlesí“ za 
cenu 1.987.282,72 Kč včetně DPH společnosti STREET s.r.o., Srbova 360/1, 180 00 Praha 8 
Libeň, IČ 24663310.

 –  Rada města schválila zadání zakázky „Oprava autobusové zastávky u Monroe a části 
chodníku –Hodkovice n.M.“ za cenu 406.819.-Kč včetně DPH společnosti AURUM BUIL-
DING s.r.o. Pětikozly 34, 294 30 Pětikozly IČ 24283223.

 –  Rada města schválila žádost ředitelky Základní školy T. G. Masaryka Hodkovice nad Mo-
helkou, paní Mgr. Dany Kolomazníkové, o uvolnění z funkce ředitelky k 31. 07. 2021.

 –  Rada města projednala zápis z jednání konkurzní komise na vedoucí pracovní místo ře-
ditele/ředitelky Základní školy T. G. Masaryka Hodkovice nad Mohelkou, okres Liberec, 
příspěvková organizace, J. A. Komenského 467, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou. Na zá-
kladě doporučení konkurzní komise jmenuje na pracovní místo ředitele pana Mgr. Jana 
Maryška, s účinností od 01. 08. 2021. Rada města dále stanovuje plat a další platové složky 
v souladu se zákonem 262/2006 Sb. zákoník práce ve znění pozdějších předpisů a naří-
zením vlády ČR 603/2020 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách 
a správě, ve znění pozdějších předpisů, dle předloženého návrhu platového výměru.

 –  Rada města projednala informace o provedené rekonstrukci sociálního zázemí na dět-
ském zdravotním středisku, Liberecká 19, Hodkovice nad Mohelkou za 138.509.- Kč a sou-
hlasí s provedením vzájemného zápočtu proti platbě nájemného a záloh na služby.

 –  Rada města schválila žádost Klubu přátel železnic Českého ráje, z.s. Nádražní 1109, 511 
01 Turnov, IČ 42994211 na podporu akce „Historickým vlakem Českým rájem“. Akce bude 
podpořena částkou 5.000.- Kč. 

 –  Rada města schválila Směrnici pro vztah města a příspěvkových organizací, verze 01 
s účinností od 01. 04. 2021. Rada města pověřuje starostku města předáním podepsaného 
dokumentu všem ředitelům příspěvkových organizací, tajemnici úřadu a vedoucí ekono-
mického odboru.

 –  Rada města nesouhlasí s žádostí o pronájem obecního pozemku na náměstí T. G. Masary-
ka, kterou podala paní N. Ž., bytem Doubí, za účelem provozování pojízdného prodejního 
stánku se zmrzlinou. 

Městský úřad informuje



5Kulturní kalendář 5

 –  Rada města schválila Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské 
škole, platné pro školní rok 2021/2022 a Směrnici pro přijímání dětí do mateřské školy, 
předložené ředitelkou mateřské školy paní Mgr. Irenou Ryplovou.

 –  Rada města schválila, že termín pro podání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdě-
lávání do mateřské školy pro školní rok 2021/2022 bude od 11. 05. 2021 (00:00) do 13. 05. 
2021 do 23:59 hod., a to způsoby dle Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2021/2022 
vydaném MŠMT.

 –  Rada města schválila návrh Smlouvy na provozování plynové kotelny v kulturním domě 
Hodkovice nad Mohelkou, Sokolská 412 mezi městem Hodkovice nad Mohelkou a společ-
ností Teplo Hodkovice n. M. spol. s r.o. 

 –  Rada města vzala na vědomí Zprávu o činnosti příspěvkové organizace TS a BH Hodko-
vice za 1. čtvrtletí 2021. 

Informace z 8. jednání rady města 14. 4. 2021
 –  Rada města projednala nabídky na odkup osobní vozidla Škoda Fabia combi 1,2 HTP 
s vadnou elektroinstalací 1L9 2781 a schvaluje prodej uvedeného vozidla panu F. H., bytem 
Hodkovice nad Mohelkou za cenu 5.000.- Kč a náklady spojené s přepisem vozidla.

 –  Rada města projednala žádost o prodej pozemku p.č. 1305/7 v k.ú. Pelíkovice, kterou 
podala paní Mgr. L. B., bytem Pelíkovice. Rada města s prodejem pozemku souhlasí a po-
věřuje tajemnici MěÚ vyvěšením adresného záměru prodeje na úřední desce.

 –  Rada města vzala na vědomí zprávu o činnosti Základní školy za období 9/2020 – 3/2021, 
kterou předložila ředitelka školy Mgr. Dana Kolomazníková.

 –  Rada města schválila přidělení bytu č. 23 v DPS paní L.P. bytem Hodkovice nad Mohelkou.

 –  Rada města schválila nabídku na výkon funkce TDS na akci „Oprava autobusové zastávky 
u Monroe – Hodkovice nad Mohelkou“ a souhlasí s uzavřením objednávky s panem Bori-
sem Weinfurterem, Dalešice 90, 468 02 IČ 12807907 za celkovou cenu 16.000.- Kč.

 –  Rada města schválila nabídku na výkon funkce TDS na akci Kulturním dům Hodkovice 
nad Mohelkou – zateplení dvoupodlažní části“ a souhlasí s uzavřením příkazní smlou-
vy s panem Borisem Weinfurterem, Dalešice 90, 468 02 IČ 12807907 za celkovou cenu 
49.000.- Kč.

 –  Rada města projednala návrh kupní smlouvy č. 221060105/1, kterou zaslala společnost 
Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s., Malé náměstí 111/4, 500 03 Hradec Králové, IČ 
60913827 a souhlasí s jejím uzavřením. 

 Rada města dále pověřuje starostku města podpisem kupních smluv mezi městem Hod-
kovice nad Mohelkou a společností Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s. na odkup 
vytěženého dřeva, které budou uskutečněny v roce 2021.

 –  Rada města schválila nabídku na opravu výtluků a dílčí opravy místních komunikací 
metodou ITHR od společnosti A real Fox s.r.o. Pražská 3259, 415 01 Teplice 1, IČ 27618013. 
Rada města s provedení opravy na vybraných úsecích (Záskalí, ul. Josefa Hory) souhlasí 
a pověřuje starostku města přípravou Smlouvy o dílo.
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Informace ze 3. zasedání zastupitelstva města 21. 4. 2021
 –  Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 2/2021. Příjmy v rozpočtové změně 
jsou 303.179,57 Kč, výdaje v rozpočtové změně jsou 280.179,57 Kč a změna financování v roz-
počtové změně je mínus 23.000.- Kč. Příjmy po této rozpočtové změně budou 54.718.679,57 
Kč, výdaje po rozpočtové změně budou 69.850.679,57 Kč a financování po rozpočtové změně 
bude 15.132.000,- Kč. Tabulka s upřesněním jednotlivých položek je součástí materiálů.

 –  Zastupitelstvo města schválilo návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti in-
ženýrské sítě, kterou předložila společnost Severočeská vodárenská společnost a.s., se síd-
lem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice IČ 49099469. Předmětem smlouvy je realizace stavby 
LI 017 052 Hodkovice nad Mohelkou, Jílové – rekonstrukce vodovodu a závazek uzavření 
vlastní smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě. Stavbou budou dotčeny nemovitosti 
v majetku Města Hodkovice nad Mohelkou, a to pozemek p. č. 33 (ostatní plocha) o celkové 
výměře 1.332 m2, pozemek p. č. 137 (ostatní plocha) o celkové výměře 829 m2, pozemek p. č. 
139 (ostatní plocha) o celkové výměře 770 m2 (ostatní plocha), pozemek p. č. 140 (zahrada) 
o celkové výměře 47 m2, pozemek p. č. 36 (ostatní plocha) o celkové výměře 973 m2, pozemek 
p. č. 75 (ostatní plocha) o celkové výměře 378 m2, vše v k. ú. Jílové u Hodkovic nad Mohel-
kou. Jednorázová finanční náhrada za zřízení věcného břemene se smluvně sjednává ve výši 
6.000,00 Kč plus daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby.

 –  Zastupitelstvo města schválilo Obecně závaznou vyhlášku č.2/2021 o stanovení obecního 
systému odpadového hospodářství města Hodkovice nad Mohelkou.

 –  Zastupitelstvo města schválilo Obecně závaznou vyhlášku č.3/2021 o nočním klidu.
 –  Zastupitelstvo města schválilo poskytování dotací z rozpočtu města Hodkovice nad Mo-
helkou na rok 2021 a schvaluje 11. Výzvu k podání žádostí o dotaci z Dotačního fondu 
města Hodkovice nad Mohelkou pro rok 2021. 

 – Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zápis kontrolního výboru ze dne 04. 11. 2020 
 –  Zastupitelstvo města schválilo předkládání nominací na udělení Ceny města Hodkovice 
nad Mohelkou na předloženém formuláři. Zastupitelstvo města vyzývá občany, spolky 
a organizace k předkládání nominací. Termín nominací bude uzavřen dne 03. 06. 2021.

 – Zastupitelstvo města schválilo vstup do Sdružení Český ráj.
 –  Zastupitelstvo města schválilo žádost spolku Linka bezpečí, z. s., Ústavní 95, 181 02 Praha 
8, IČ: 61383198 o finanční podporu činnosti spolku ve výši 5.000.- Kč 

 –  Zastupitelstvo města schválilo ve věci úhrady dluhu pana A.M., řízení 209 EX 163/2007 
následující:
1. Povinnému se zcela promíjejí úroky z prodlení dlužné částky 
2. Oprávněný trvá na splacení jistiny a nákladů nalézacího a exekučního řízení

 –  Zastupitelstvo města projednalo informaci o konání řádné valné hromady dne 17. 06. 2021, 
kterou představenstvo společnosti svolává akcionáře společnosti Severočeská vodárenská 
společnost a.s. se sídlem v Teplicích. Zastupitelstvo města schvaluje, aby Město Hodkovice 
nad Mohelkou zastupovala na této valné hromadě podle § 84 odst. 2) písm. f) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, starostka města.

Úplné znění usnesení rady města a zastupitelstva města najdete na www.hodkovicenm.cz
Zapsala Markéta Khauerová – starostka města
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Udělení cen města
Zastupitelstvo na svém třetím zasedání schválilo pokyny pro nominace na udělení 
„Ceny města Hodkovice nad Mohlekou“.

Poučení:

Dle usnesení zastupitelstva města č. 77/2016 ze dne 2. listopadu 2016 jsou pravidla pro 
udělení ceny města následující:

Cena města Hodkovice nad Mohelkou (dále jen cena města) se uděluje, jako osobní 
ocenění města jejím žijícím občanům, kteří zde trvale žijí, zejména za ojedinělý přínos 
pro město. Cenu města uděluje zastupitelstvo města na návrh člena zastupitelstva nebo 
na návrh rady města. Občané města je mohou podávat jejich prostřednictvím. Návrh na 
udělení ceny města se podává písemně. Součástí návrhu na udělení ceny města je řádné 
zdůvodnění návrhu na udělení této ceny. Cena města je udělována zejména:

 y Za aktivity mající vztah k městu, a to např. v oblasti umělecké, společenské, 
kulturní, sportovní, technické, podnikatelské nebo spolkové činnosti

 y Za činy spojené s osobním hrdinstvím, 
které znamenalo záchranu života 
občanů, jejich majetku, historických 
nebo kulturních hodnot města

 y Cena města může být udělen jedné 
osobně i vícekrát, maximálně však 
1x ročně.

 y Cena města bude udělena se 
souhlasem osob, které má být cena 
města udělena

 y Osobě, které byla udělena cena města, 
může být uděleno i čestné občanství

Návrhy na udělení ceny města lze předávat 
členům rady města a zastupitelstva města, 
na předepsaném formuláři, do 3.6.2021 
prostřednictvím podatelny města Hodkovice 
nad Mohelkou.

Formuláře je možné stáhnout na www.
hodkovicenm.cz nebo osobně vyzvednout na 
podatelně města.

 
Město Hodkovice nad Mohelkou 

nám. T. G. Masaryka 1, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou 
tel. 485 145 353, www.hodkovicenm.cz 

 
 

 
 

Návrh na udělení ceny města Hodkovice nad Mohelkou   

Návrh na udělení ceny města Hodkovice nad Mohelkou 
 
 

jméno a příjmení navržené 
osoby 

 

datum narození  
bydliště a kontakt  
navrhovatel  

zdůvodnění 
 

 
 
Datum 
 
Podpis navržené osoby 
 
Podpis navrhovatele 
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Vymezení 
podpory

Podpořeny mohou být kulturní, vzdělávací, sportovní, společenské a volnoča-
sové aktivity a akce skupin, dále pak celoroční aktivity místních spolků:

– na území města, 
– ve prospěch jeho obyvatel 
–  podpora studentských prací týkajících se významně historie nebo současnosti 

města

Podpořeny mohou být aktivity a akce prospěšné pro společnost obecně nebo 
prospěšné vymezeným cílovým skupinám (především děti od 3 let a studující 
mládež do 25 let, osoby na mateřské nebo rodičovské dovolené, nezaměstnaní, 
zdravotně znevýhodnění a zdravotně postižení, senioři).

Vyhlašovatel programu Město Hodkovice nad Mohelkou

Celková alokace pro tuto výzvu 46.600,- Kč 

Min. částka 5.000.- Kč

Max. částka a) 30.000.- Kč – žádosti o celoroční činnost 
b) 15.000,- Kč – žádosti na pořádání akcí

Hodnotící orgán Dotační komise

Schvalující orgán Rada města

Období 1. 1. 2021–31. 12. 2021 celoroční činnost 
1. 6. 2021–31. 12. 2021 akce

Datum zahájení příjmu žádostí 24. května 2021

Datum ukončení příjmu žádostí 7. června 2021 do 17:00 hodin

A. Předmět 
podpory

Celoroční činnost žadatele nebo jednorázové akce dle vymezení podpory

B. Okruh  
žadatelů

Právnické osoby, které jsou založeny k nepodnikatelským účelům, zejména: 

obecně prospěšná společnost spolek, fundace, ústav, církev, náboženská spo-
lečnost či evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě ná-
boženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změ-
ně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech)

Fyzické osoby 

11. VÝZVA k podání žádostí o dotaci 
z DOTAČNÍHO FONDU města Hodkovice nad Mohelkou
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C. Omezení podpory Žadatel musí mít vypořádané závazky vůči vyhlašovateli 
výzvy. 

Žadatel může podat maximálně 2 žádosti k této výzvě. Jed-
nu do části a) a jednu do části b).

D. Obsah žádosti Vyplněný formulář žádosti s případnými přílohami 

E. Způsob, termín  
a místo podání 

Žádost na předepsaném formuláři musí být samostatně do-
ručena poštou (adresa: Městský úřad, T. G. Masaryka 1, 463 
42 Hodkovice nad Mohelkou) nebo osobně do 7. 6. 2021 do 
17:00 hod. na podatelnu MÚ v zalepené obálce s označením 
DOTACE 2021 s uvedenou adresou žadatele

F. Hodnocení žádosti Hodnocení žádostí a návrh na přidělení dotace: Dotační ko-
mise do 16. 6. 2021. Rozhodnutí o poskytnutí dotace: Rada 
města projedná předložený návrh na nejbližším možném 
jednání. 

G. Oznámení o přidělení  
dotace

Úspěšný žadatel bude vyrozuměn odpovědným pracovníkem 
města Hodkovice nad Mohelkou a vyzván k podpisu smlou-
vy. Seznam všech žadatelů, včetně názvu projektu a výše při-
dělené dotace bude zveřejněna na webu města.

H. Předpis Obsah výzvy a její realizace se řídí poskytováním dotací 
z rozpočtu města Hodkovice n. M. https://www.hodkovice-
nm.cz/cs/poskytovani-dotaci-z-rozpoctu-mesta-hodkovice-
-nad-mohelkou/ 

Ing. Markéta Khauerová, starostka města
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I. Vymezení žádostí o dotace

Dotace se poskytují v souladu se zákonem č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění.

II. Důvod poskytnutí dotací

Finanční prostředky jsou určeny na podporu konkrétní kulturní, vzdělávací, sportov-
ní, společenské a volnočasové aktivity a akce skupin, dále pak celoroční aktivity míst-
ních spolků na území města, ve prospěch jeho obyvatel a jako podpora studentských 
prací týkajících se významně historie nebo současnosti města.

Dotaci je možno poskytnout na akce, které se uskuteční od 01. 06. 2021 do 31. 12. 2021 
nebo na celoroční činnost, která se uskuteční od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021.

III. Objem finančních prostředků

Objem schválených finančních prostředků v rozpočtu města pro rok 2021 / 11. výzvu 
je 46.600,- Kč. Minimální výše dotace pro jednoho žadatele je 5.000.- Kč. Maximální 
výše dotace pro jednoho žadatele je a) 30.000,- Kč u žádostí na celoroční činnost a b) 
15.000,- Kč na pořádání akcí.

Žadatel může podat dvě žádosti:

a)  žádost, která může zahrnovat podporu celoroční činnosti, podmínkou poskytnutí 
bude realizace jedné akce pro veřejnost, nebo veřejnou prezentaci činnosti. Násled-
ně musí být prokazatelně doloženo konání této akce. 

b)  žádost, která může zahrnovat podporu jedné další, či více jednorázových akcí pro 
veřejnost. Pokud žadatel podal žádost na celoroční činnost v bodu a), v žádosti na 
pořádání akcí nelze žádat o podporu na stejnou akci.

IV. Okruh žadatelů

Žadatelem může být právnická osoba založená k nepodnikatelským účelům, nebo fy-
zická osoba. U subjektu SK Hodkovice nad Mohelkou je přípustné, aby žádost o dotaci 
podal jednotlivý oddíl, na žádosti bude připojen podpis předsedy SK. Z žádostí o dota-
ce jsou vyloučeny příspěvkové organizace města a kino. Dotaci a) na celoroční činnost 
nebo b) jednorázové akce, není možné poskytnout žadateli, který již tuto podporu 
obdržel v 10. výzvě. 

Poskytování dotací z rozpočtu města Hodkovice nad Mohelkou  
na rok 2021
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V. Předkládání žádostí

Žadatelé požádají o dotaci prostřednictvím formuláře „Žádost o dotaci“, která je k dis-
pozici na webových stránkách Města Hodkovice nad Mohelkou.

VI. Termíny pro podání a schválení žádostí o dotaci

Zájemci o dotaci mohou předkládat své žádosti v termínu od 24. 5. 2021 do 7. 6. 2021 
do 17 hodin, a to písemně na podatelnu Městského úřadu.

Vyhodnocení žádostí provede komise jmenovaná Radou města, a to nejpozději do 16. 
06. 2021 a předloží svůj návrh ke schválení radě města. Rada města projedná předlo-
žený návrh na nejbližším možném jednání.

VII. Účel a použití finančních prostředků

Finanční prostředky z přidělené dotace může žadatel použít pouze k účelu, který je 
uveden ve veřejnoprávní smlouvě – především na náklady spojené s materiálním za-
jištěním dané činnosti, k pořízení drobného majetku, prokazatelné náklady na propa-
gaci, řádně doložené cestovné, nájemné, na ceny soutěžícím a na případné technické 
zajištění a služby. Dotaci je možné použít také na krytí nákladů za energie spojených 
s celoroční činností žadatele. Dotace nebude poskytnuta na nákup potravin a nápo-
jů, a to ani ve formě odměn pro pořadatele, účastníky a soutěžící, uplatnit dále nelze 
dárkové poukazy na občerstvení a dárkové balíčky.

VIII. Vyúčtování dotace

Finanční prostředky budou žadateli poskytnuty po provedeném vyúčtování. Formulář 
„Vyúčtování dotace“ bude přílohou veřejnoprávní smlouvy a dále bude ke stažení na 
webových stránkách Města Hodkovice nad Mohelkou Vyúčtování dotace bude před-
loženo v souladu se sjednanými podmínkami a termíny uvedenými ve veřejnoprávní 
smlouvě o poskytnutí dotace.

Pokud žadatel nesplní podmínky stanovené ve smlouvě, nebudou mu finanční pro-
středky vyplaceny. Vyúčtování musí žadatel předložit do 30 dnů od skončení akce 
(případě více akcí od té poslední), nejpozději však do 10. 12. 2021. Toto datum je plat-
né i pro dotace na celoroční činnost.

Tento návrh schválilo zastupitelstvo města na veřejném zasedání dne 21.4.2021 
usnesením č. 21/21

Hodkovice nad Mohelkou, 

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



12 Kulturní kalendář

ODPADY NOVINKY
NOVĚ ZŘÍZENO MÍSTO ZPĚTNÉHO  

ODBĚRU PNEUMATIK A AUTOBATERIÍ

JAK SI VEDEME V SYSTÉMU TŘÍDÍME DOMA  
PO I. ČTVRTLETÍ

ODPADY – NOVINKY 
NOVĚ ZŘÍZENO MÍSTO ZPĚTNÉHO ODBĚRU PNEUMATIK A 
AUTOBATERIÍ  
Na sběrném dvoře v Pelíkovické ulici bylo nově ve spolupráci s firmou GREEN LOGISTICS 
s.r.o. zřízeno veřejné místo zpětného odběru pneumatik a autobaterií. Počet pneumatik, 
které je možné zdarma odevzdat, není omezen. Nově lze odkládat na sběrném dvoře i velké 
pneumatiky z nákladních vozidel, traktorů apod. Pneumatiky odebíráme bez disků. 
Pneumatiky a autobaterie mohou na sběrném dvoře odkládat občané Hodkovic, ale i z jiných 
obcí či podnikatelé. V případě potřeby vystaví obsluha sběrného dvora potvrzení o převzetí 
pneumatik a autobaterií. Možnost odevzdávat další odpad na sběrném dvoře (papír, plasty, 
sklo, velkoobjemový odpad atd.) zůstává nadále pouze pro občany Hodkovic a majitele 
rekreačních objektů s podmínkou, že mají uhrazen poplatek za komunální odpad nebo doklad 
o nákupu sady pytlů.  
 
JAK SI VEDEME V SYSTÉMU TŘÍDÍME DOMA PO I. ČTVRTLETÍ 
Za I. čtvrtletí 2021 vyprodukovali občané města Hodkovice n. M. o 31,12 tun směsného 
komunálního odpadu méně než v roce 2020.  
 
TŘÍDÍME DOMA - porovnání I. čtvrtletí  
 rok 2020 rok 2021  
 (t) (t)  
směsný komunální odpad 125,22 94,1  
papír - nádoby 10,87 11,72  
plasty - nádoby 8,78 10,97  
sklo - nádoby 7,66 17,02 * 
kovy - nádoby / 0,48  
objemný - sběrný dvůr 19,29 15,91  
papír - sběrný dvůr 2,32 2,0  
sklo - sběrný dvůr / /  
plasty - sběrný dvůr 1,78 1,13  
    
*pozn. 2020 - 1 x vývoz, 2021 - 2 x vývoz   

 

 

HŘBITOV – ZVLÁDNEME TŘÍDIT I TADY? 
Na městský hřbitov jsme nově přidali nádoby na tříděný odpad. Po prozkoumání popelnic 
na směsný komunál bylo zjištěno, že velkou část nádoby zaplňují plastové a jiné 
recyklovatelné odpady. Když už třídíme po celém městě, posuňme třídění i na hřbitově. 
Netřídění odpadů je i důvodem, proč na hřbitově v současné době kapacita nádob často 
nestačí.  

Na sběrném dvoře v  Pelíkovické ulici bylo nově ve spolupráci s  firmou GREEN 
LOGISTICS s.r.o. zřízeno veřejné místo zpětného odběru pneumatik a autobaterií. 

Počet pneumatik, které je možné zdarma odevzdat, není omezen. Nově lze odkládat 
na sběrném dvoře i  velké pneumatiky z nákladních vozidel, traktorů apod. Pneumatiky 
odebíráme bez disků. Pneumatiky a  autobaterie mohou na sběrném dvoře odkládat 
občané Hodkovic, ale i  z  jiných obcí či podnikatelé. V případě potřeby vystaví obsluha 
sběrného dvora potvrzení o převzetí pneumatik a autobaterií. Možnost odevzdávat další 
odpad na sběrném dvoře (papír, plasty, sklo, velkoobjemový odpad atd.) zůstává nadále 
pouze pro občany Hodkovic a majitele rekreačních objektů s podmínkou, že mají uhrazen 
poplatek za komunální odpad nebo doklad o nákupu sady pytlů.

Za I. čtvrtletí 2021 vyprodukovali občané města Hodkovice n. M. o  31,12 tun 
směsného komunálního odpadu méně než v roce 2020.

TŘÍDÍME DOMA - porovnání I. čtvrtletí

rok 2020 rok 2021

(t) (t)

směsný komunální odpad 125,22 94,1

papír - nádoby 10,87 11,72

plasty - nádoby 8,78 10,97

sklo - nádoby 7,66 17,02

kovy - nádoby / 0,48

objemný - sběrný dvůr 19,29 15,91

papír - sběrný dvůr 2,32 2,0

sklo - sběrný dvůr / /

plasty - sběrný dvůr 1,78 1,13
  

*pozn. 2020 - 1 x vývoz, 2021 - 2 x vývoz
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HŘBITOV – ZVLÁDNEME TŘÍDIT I TADY?

Na městský hřbitov jsme nově přidali nádoby na tříděný odpad. Po prozkoumání 
popelnic na směsný komunál bylo zjištěno, že velkou část nádoby zaplňují 
plastové a  jiné recyklovatelné odpady. Když už třídíme po celém městě, 
posuňme třídění i na hřbitově.

Netřídění odpadů je i důvodem, proč na hřbitově v současné době kapacita nádob 
často nestačí. 

Byly přidány nádoby na plasty (květináče, PET lahve, plastové misky, igelitové sáčky 
a tašky) a na papír (papírové obaly a tašky). 

Důležitá informace – HŘBITOVNÍ SVÍČKY a OBALY S VOSKEM do nádoby na 
plasty NEPATŘÍ! Dávejte je prosím do směsného komunálního odpadu. 

NA KOMPOST u zadní brány patří pouze živé rostliny a hlína BEZ PLASTOVÝCH 
a UMĚLÝCH PŘÍMĚSÍ jako jsou stuhy, plastové květiny, misky, ozdoby, květináče. 
Rostlinný odpad se dále zpracovává na kompostárně a rozdrcené plasty znehodnocují 
kvalitu vzniklého kompostu. 

Během roku bude plocha pro odkládání rostlinných zbytků upravena a budou zde 
umístěny zahradní kompostéry. 

STAVEBNÍ ODPAD z úprav hrobů a náhrobků je zakázáno odkládat v prostorách 
hřbitova (rozdrcené náhrobky, beton atd.). 

Domluvte se s firmou provádějící práce, aby odpad rovnou odvezla. Stavební odpady 
přijímají sběrné dvory Turnov-Vesecko nebo v Liberci, sběrný dvůr v Pelíkovické ulici 
stavební odpady nepřijímá. 

Dana Karmazínová, OŽP

Byly přidány nádoby na plasty (květináče, PET lahve, plastové misky, igelitové sáčky a tašky) a 
na papír (papírové obaly a tašky). Důležitá informace – HŘBITOVNÍ SVÍČKY a OBALY 
S VOSKEM do nádoby na plasty NEPATŘÍ! Dávejte je prosím do směsného komunálního 
odpadu.  

 

                                                      

                                                                              

 

Hřbitovní svíčky, obaly s voskem          Směsný komunální odpad - ANO         Plasty - NE 

NA KOMPOST u zadní brány patří pouze živé rostliny a hlína BEZ PLASTOVÝCH a UMĚLÝCH 
PŘÍMĚSÍ jako jsou stuhy, plastové květiny, misky, ozdoby, květináče. Rostlinný odpad se dále 
zpracovává na kompostárně a rozdrcené plasty znehodnocují kvalitu vzniklého kompostu. 
Během roku bude plocha pro odkládání rostlinných zbytků upravena a budou zde umístěny 
zahradní kompostéry.  

STAVEBNÍ ODPAD z úprav hrobů a náhrobků je zakázáno odkládat v prostorách hřbitova 
(rozdrcené náhrobky, beton atd.). Domluvte se s firmou provádějící práce, aby odpad rovnou 
odvezla. Stavební odpady přijímají sběrné dvory Turnov-Vesecko nebo v Liberci, sběrný dvůr 
v Pelíkovické ulici stavební odpady nepřijímá.  

Dana Karmazínová, OŽP 
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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: 16 – 20 týdnů. Cena: 185 – 229 Kč/ks.

Prodej: 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

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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NOVINKY V KNIHOVNĚ
Knihovna je aktuálně otevřena v rámci půjčovacích hodin pro širokou veřejnost 
za podmínky 1 osoba na 15 m2. Při návštěvě prosíme dodržujte platná vládní 
nařízení.

Pro naše čtenáře máme připravené i knižní novinky, pro měsíc květen vybíráme:

Šikmý kostel – Románová kronika ztraceného města, léta 1894-1921

Karin Lednická

Románová kronika ztraceného města. Podtitul knihy lapidárně shrnuje příběh 
o někdejší pastevecké vesnici, která vystavěla svůj rozkvět na těžbě uhlí, aby 
o století později zašla na úbytě - také kvůli těžbě uhlí. Dnes už z výstavních 
budov a vznosné katedrály nezbylo nic. Jen šikmý kostel, který strmě a varovně 
ční do pusté krajiny

Šikmý kostel – Románová kronika ztraceného města, léta 1921–1945

Karin Lednická

S Barkou, Ludwikem, Julkou a dalšími hrdiny trilogie 
Šikmý kostel se setkáváme vzápětí poté, co jsme je v závěru 
prvního dílu opustili. Zatímco ve zbytku nově vzniklého 
Československa nastávají zlaté časy, v Karvinné - jak se 
nyní město jmenuje - se stále velmi silně projevují důsledky 
předešlého dramatického dění. Prosakují do všech oblastí 
života. Ne vždy v dobrém. I přesto lze říct, že dvacátá léta jsou 
pro obyvatele města relativní selankou, dobou významných 
společenských změn a hospodářského rozmachu.

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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HASIČI RADÍ OBČANŮM

Ačkoliv si všichni přejeme, abychom ho nikdy nepotřebovali, potřeba hasicí přístroj použít může 
vyvstat velmi nečekaně. Proto je dobré některé informace vědět dopředu a nemuset se zdržovat 
čtením návodů v krizové situaci.

Je nutné zdůraznit, že běžné hasicí pří-
stroje, tak i vnitřní hydrantové systémy v bu-
dovách, slouží pro hašení malých požárů při 
jejich včasném zjištění. Tato zařízení, i při je-
jich správném použití, nezvládnou uhasit po-
žárem zachvácený celý byt nebo provozovnu. 
Pokud se požár rozšiřuje, myslete na vlastní 
bezpečí, zasažený prostor opusťte, vyhlaste 
požární poplach, kterým varujete ostatní, za-
volejte na linku 112 nebo 150. Doba činnosti 
přenosného hasicího přístroje je podle jeho 
velikosti náplně i jen několik desítek vteřin. 

Přenosný hasicí přístroj se umisťuje na 
stěny budov nebo na jiné pevné svislé kon-
strukce. Jeho rukojeť smí být maximálně 150 
cm vysoko nad podlahou, dolní mez určena 
není. Musí být trvale zajištěn proti pádu a zá-
roveň volně přístupný ke svému užití např. 
nasazením na držáku. Pokud provozní situa-
ce vyžaduje jeho uložení v uzavřené místnos-
ti nebo skříni, musí tato být trvale odemčena 
a označena grafickou značkou hasicího pří-
stroje. Povinnost nechat přístroje kontrolovat 
je v intervalu 1 rok. 

Správné použití hasicího přístroje
Správné použití je graficky znázorněno 

na každém hasicím přístroji. Hasicí přístroj 
je určen k hašení začínajícího požáru. Při po-
užití více hasicích přístrojů je účinnější jejich 
nasazení najednou.
 y odstraňte pojistku
 y držte hasicí přístroj ve svislé poloze, dnem 

dolů

 y namiřte hadici, trysku, vývod z bezpečné 
vzdálenosti na požár 

 y spusťte hašení otevřením ventilu
 y haste po směru větru a od kraje požáru
 y hořící stěnu haste zdola nahoru
 y kapající a stékající látky haste od shora 

dolů

Rozdělení hasicích přístrojů
Hasicí přístroje můžeme rozdělit např. 

podle druhu hasiva uvnitř přístroje na vodní, 
pěnové, sněhové a práškové. S těmito druhy 
se setkáváme v běžném životě na svých pra-
covištích i ve veřejných budovách. Už méně 
často vidíme hasicí přístroje na požáry leh-
kých kovů nebo požáry jedlých tuků a olejů. 
Také se můžete setkat s označením přístrojů 
písmeny A, B, C, D a F. Písmena určují třídu 
požáru, pro jejíž hašení je takový hasicí pří-
stroj určen. 

A  požáry hořlavých látek v pevném 
skupenství

B požáry hořlavých kapalin
C požáry hořlavých plynů a par
D požáry lehkých kovů
F požáry jedlých tuků a olejů

Třída E bývala třídou požárů elektrických 
zařízení pod napětím. Samotný elektric-
ký proud nehoří, a proto bylo od této třídy 
upuštěno. Nevhodnost některých hasicích 
přístrojů pro hašení elektrických zařízení pod 
napětím je na nich přímo označena v textu 

Přenosné hasicí přístroje

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje
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na štítcích a příslušnými piktogramy. Třída 
požárů D je záležitostí specifických průmys-
lových oborů. 

Vodní hasicí přístroj
Vhodný zejména na požáry pevných lá-

tek. Nikdy se nesmí použít na požáry elektric-
kých zařízení pod napětím. Hrozí nebezpečí 
úrazu elektrickým proudem. Lze ho instalo-
vat i do vnějšího prostředí, protože obsahuje 
příměs proti zamrznutí. Není příliš univer-
zální, v dnešní době se nepoužívá často.

Pěnový hasicí přístroj
Vhodný zejména na požáry hořlavých 

kapalin. Pěna složená z vody a pěnidla po-
krývá povrch hořící kapaliny a izoluje ji od 
přísunu okysličovadla. Nikdy se nesmí použít 
na požáry elektrických zařízení pod napětím. 
Najdeme ho v provozech s hořlavými kapali-
nami nebo např. na čerpacích stanicích po-
honných hmot. 

Sněhový (CO2
) hasicí přístroj

Vhodný zejména na požáry hořlavých 
plynů a par. Funguje na principu objemového 
hašení. Hubici sněhového hasicího přístroje 
je nutné držet za izolovanou rukojeť, aby jeho 
uživatel neutrpěl omrzliny. Název „sněhový“ 
vznikl z podobnosti vycházejícího podchla-
zeného plynu s klasickým sněhem, nicméně 
v náplni přístroje se voda nevyskytuje. Náplní 
je oxid uhličitý, který je vhodný mj. na požáry 
elektrických zařízení pod napětím.

Práškový hasicí přístroj
Univerzální druh hasicího přístroje je 

vhodný i k hašení elektrických zařízení pod 
napětím (do 1000 V). Princip hašení funguje 
na bázi chemické reakce, kdy hasicí prášek 
utlumuje hoření. Avšak pozor na následné 
škody způsobené samotným práškem. Ten je 
velmi jemný a jeho odstraňování např. z elek-

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR
LIBERECKÉHO KRAJE

HASICÍ PŘÍSTROJE

březen 2021

hasicí přístroje se umisťují na viditelných a snadno přístupných místech  

volba hasicího přístroje záleží na druhu hořlavé látky

pro domácnost je nejvhodnější práškový hasicí přístroj

správné použití je popsáno na každém hasicím přístroji

hasicí přístroj je určen k hašení začínajícího požáru

haste po směru větru a od kraje požáru

není-li zásah hasicím přístrojem účinný, zavolejte na tísňovou linku 112 nebo 150

112SOS 150 155 158

troniky či potravin je velmi obtížné, v horším 
případě prakticky nemožné. V praxi se s ním 
setkáme nejvíce, je i např. povinnou „výba-
vou“ nových rodinných domů. 

Halonový vs. halotronový hasicí přístroj
Halonové hasicí přístroje obsahovaly 

pro lidský organismus toxickou chemickou 
náplň a poškozovaly životní prostředí – ozó-
novou vrstvu, proto se s nimi dnes již nese-
tkáváme. Jejich nástupci jsou halotronové ha-
sicí přístroje, které nemají takové dopady na 
lidské zdraví a přírodu, ale některé obsahují 
nedýchatelnou náplň. Fungují na stejném 
principu jako práškové hasicí přístroje bez 
negativního vlivu na elektronické součástky 
v hašeném prostoru. Ve srovnání s ostatními 
druhy přístrojů jsou výrazně dražší.

Autor: kpt. Ing. Kateřina Štajncová
odd. stavební prevence, kontrolní činnosti a ZPP

HZS Libereckého kraje
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TIP na výlet

LESNÍ PUTOVÁNÍ S KAMILEM ROHANEM

Lesní putování s Kamilem Rohanem je naučná stezka vedoucí po pěšinách, které ne-
chal v 19. století vytvořit Kamil Rohan nad údolím řeky Mohelky.

Popis trasy: Naučná stezka byla otevřena v srpnu 2008 v blízkosti zámeckého parku Sych-
rov.  Stezka vedoucí lesy, které se od zámku svažují do údolí řeky Mohelky, měří 1,8 km 
a je na ní 6 stanovišť. Na stezku vede značení přímo z parkoviště před zámkem Sychrov. 
První zastavení stezky se nachází za Domovem pro seniory.

Součástí naučné stezky je také lesní altán, který byl zrenovován podle původní obrazové 
dokumentace. Dále byla v  rámci budování stezky zrekonstruována žulová pyramida při-
pomínající návštěvu Františka Josefa I. na zámku Sychrově. Naučná stezka má veřejnost 
seznámit s historickými zajímavostmi místních lesů, s péčí lesníků, kterou jim po dlouhá 
desetiletí věnují, ale také se zákonitostmi fungování lesního ekosystému.

Zdroj: www.zamek-sychrov.cz
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        Mateřská škola, Hodkovice nad Mohelkou, Podlesí č. 560, okres Liberec,                                                                

                                             příspěvková organizace 

Ředitelka mateřské školy 

Zřizovaná městem Hodkovice nad Mohelkou vyhlašuje  

ZÁPIS 
k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy 
   pro školní rok 2021 – 2022 

1. fáze – VYDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ 29. 4. 2021 – 10. 5. 2021 

Na internetové adrese: www.elektronickypredzapis.cz 

2. fáze – SBĚR VYPLNĚNÝCH ŽÁDOSTÍ (ZÁPIS) 11. 5. až 13. 5. 2021 

1. do datové schránky školy (i86krfu), 
2. emailem: mshodkovice@seznam.cz, nejlépe s uznávaným elektronickým podpisem (v 

případě zaslání prostým emailem s přílohami kontaktuje zákonný zástupce školu a 
dohodne bezodkladně termín osobního podepsání podávané žádosti o přijetí), 

3. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb tj. "klasickou" poštou (Mateřská škola 
Hodkovice nad Mohelkou, Podlesí č. 560, 463 42), 

4. do BÍLÉ schránky školy (na hlavní budově u ředitelny MŠ), 
5. osobní podání: prosím předem zavolejte ředitelce školy tel. 720 041 319, kdy 

domluvíme přesné datum a čas podání, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob 
v prostorách školy. 

3. fáze – VYHODNOCOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ  

Možnost využít procesního práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dne 14. 5. 2021 od 8:00 
do 10:00 hodin v budově mateřské školy, kam jste podávali žádost o přijetí – prosím předem 
zavolejte ředitelce školy tel. 720 041 319 a dohodnete si přesný čas. 

Seznam registračních čísel přijatých dětí bude 28. 5. 2021 zveřejněn podle § 183 odst. 2 
zákona č. 561/2004 Sb. na webu mateřské školy. 

Kritéria a bližší informace jsou dostupné na webových stránkách MŠ https://ms-hodkovice.cz/   
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