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Úvodní slovo redakční rady

Vážení čtenáři,
letní dvojčíslo je plné pozvánek a zajímavého čtení. Užijte si dny volna a v září se na Vás budeme 
těšit.

Krásné léto přeje kolektiv redakční rady.

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

Anna Tučková

Josef Vaniš

Anna Nováková

Anna Vítková

Jubilanti v červenci 2021
Vladimír Drchota

Miroslav Čech

Magda Košková

Jaroslava Döme

Vlastimil Laurin

Miloslav Vítek

František Chochola

Jan Muras

Josef Pavlišta

Jan Blecha

Jubilanti v srpnu 2021
Ludmila Špuláková

Zděna Zajíčková

Alexandr Malíř

Hedvika Faistauerová

Emil Jecha

Jiřina Friblová
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Slovo starostky

Děkuji Vám všem, kteří se zapojujete do 
pomoci přispěním na finanční sbírky, případ-
ně se sami aktivně podílíte na odklízení škod 
po ničivém živlu. Respektujte prosím pokyny 
Krizového štábu Jihomoravského kraje, koor-
dinovaná pomoc je v těchto chvílích nejpro-
spěšnější celé oblasti. 

V pátek 25.6.2021 jsem zaslala svým kole-
gům z rady města návrh na uvolnění finanční 
pomoci ve prospěch postižených obcí z roz-
počtu našeho města a předpokládám, že ve 
středu 30.6.2021 bude návrh schválen a po-
moc v následující den odeslána.

Po „covidovém“ soužení, je to další vel-
ký zásah do života mnoha rodin. Vyjadřuji 
upřímnost soustrast všem, kteří ztratili své 
blízké, zraněným přeji brzké uzdravení a všem 
ostatním mnoho psychických i fyzických sil, 
k překonání této složité situace.

V Hodkovicích nad Mohelkou se již od 
jara postupně rozjíždějí naplánované stavební 
akce. Oprava střechy na KD je již téměř do-
končena, vzduchotechnika z kuchyně také. 
Nyní budou zahájeny práce na zateplovaní 
části objektu a uvnitř probíhá úprava rozvodu 
topení. Další akce, která je již vidět, je úplná 
rekonstrukce autobusové zastávky u Monroe. 
Instalace nové zastávky proběhne ve čtvrtek 
1.7.2021 a pak bude následovat finální do-
končení chodníků. Trochu mimo plán probíhá 
u rekonstruované benzínové stanice oprava 
veřejného osvětlení, na podzim potom také 
nová výsadba na kruhovém objezdu, aby byl 
příjezd do města pěkně upravený. Již byla pře-
dána stavba Rekonstrukce chodníku Liberec-
ká, práce budou zahájeny 7.7.2021. Na sídlišti 
budou v průběhu léta zahájeny práce na vý-
stavbě nových parkovacích míst tak, jak Vás 

Milí spoluobčané, 
když jsem ve čtvrtek začala psát tento text do letního kulturního kalendáře, nenapadlo by mě, 
že během několika hodin zasáhne do života v České republice tak silná, ničivá přírodní kata-
strofa a několik obcí na jižní Moravě promění tornádo během chvíle ve zcela zničenou zem.

v minulém vydání kulturního kalendáře infor-
movala místostarostka města. Čekáme také na 
zahájení rekonstrukce velké části veřejného 
osvětlení, navazujeme letos druhou etapou. 
Na náměstí jsou pro Vás i návštěvníky našeho 
města umístěny nové lavičky a v rozmisťování 
laviček po městě budeme dále pokračovat.

Tématem letních dnů je také stav koupa-
liště v Hodkovicích. Všichni v zastupitelstvu 
města si uvědomujeme, že je již neudržitel-
ný a je nutné přistoupit k rozhodnutí jakou 
cestou rekonstrukce se vydat. Začátkem září 
by se měl uskutečnit odložený výjezd zastu-
pitelů s návštěvou biotopových koupališť, 
aby bylo možné zadat zpracování projektové 
dokumentace a postupně tuto záležitost vyře-
šit. Všem, kdo mají pocit, že nás koupaliště 
nezajímá, bych chtěla položit jednoduchou 
otázku. Představte si, že máte dům, do které-
ho Vám teče střechou, má velké úniky tepla 
a rozbitou příjezdovou cestu. Co pro Vás bude 
prioritou? Opravit dům, nebo si postavit na 
zahradě bazén? ……….. Při přípravě rozpočtu 
města vždy musíme zvažovat mnoho hledisek 
a zbytnost a nezbytnost řešených projektů je 
jedno z nich. Věřím, že rozhodnutí o tom, jak 
koupaliště zrekonstruovat padne během letoš-
ního podzimu a najdeme i finanční prostředky 
na projektovou přípravu, bez které se dál ne-
posuneme. 

Milí Hodkováci, chtěla bych Vám popřát 
hezké a klidné léto. Všem, kteří se vydají na 
cesty po naší krásné zemi i do zahraničí pře-
ji šťastný návrat a budu se těšit na setkání 
s Vámi při podzimních Hodkovických slavnos-
tech, případně navazujícím Týdnu rodiny.

Markéta Khauerová – starostka města
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Školní rok 2020/2021 je posledním školním rokem, kdy Mgr. Dana Kolomazníková vede 
Základní školu v Hodkovicích nad Mohelkou z pozice ředitelky. 

V průběhu roku 2020 požádala zřizovatele o uvolnění z funkce, kterému bylo vyhověno a od 
1.8.2021 její ředitelskou úlohu převezme Mgr. Jan Maryško, který prošel vítězně konkurzním 
řízením.

Vážená paní ředitelko, milá Dano, děkuji Ti jménem města Hodkovice nad Mohelkou za veške-
rou aktivitu a snahu při řízení základní školy v Hodkovicích nad Mohelkou. Tvá stopa zůstane 
nesmazatelně zapsána v historii školy. Škola je především tvou zásluhou velmi dobře technicky 
vybavena a žáci odchází dobře připraveni do dalšího stupně vzdělávání. Děkuji za spolupráci 
a do další životní kapitoly Ti přeji více klidu, pevné zdraví a spokojenost v pracovním i osobním 
životě.

Markéta Khauerová, starostka města

 

Lyžařský oddíl pro Vás připravil na zakončení  prázdnin akci 

“ Západ slunce z chaty na Buříně “ 
v sobotu 28. 8. 2021 od 18:00 – 21:00 hod Vás zveme na 

pohodové podvečerní posezení na Buříně spojené 
s pozorováním západu slunce, který nastane v 19:53 

Srdečně zveme všechny členy oddílu, příznivce lyžování na 
Buříně i všechny ostatní, kteří se třeba jenom chtějí podívat  jaký 

je z našeho “kopce“ krásný výhled na Hodkovice a blízké i 
vzdálené okolí. Akce bude spojena s opékáním buřtů a 

příjemným posezením u ohně. V případě špatného počasí se 
posezení přesune do chaty u horní stanice vleku. 

Pořádání akce je podpořeno z Dotačního fondu města Hodkovice n.M. 

Poděkování Mgr. Daně Kolomazníkové, 

dlouholeté ředitelce Základní školy T. G. Masaryka
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Informace z 2. mimořádného jednání rady města 20. 05. 2021
 –  Rada města schválila výběrovou komisí doporučenou nabídku pro zakázku „Výměna 
svítidel veřejného osvětlení ve městě Hodkovice nad Mohelkou – 2. etapa“ za cenu 
3.747.763,56 Kč včetně DPH, schvaluje uzavření smlouvy se společností Sněhota C&C, a. 
s., Špirkova 523/12, 142 00 Praha 12, IČ: 24298280.

Informace z 11. jednání rady města 26. 5. 2021
 –  Rada města neschválila žádost o koupi pozemků nebo alespoň část pozemků p. č. 1686/3 
(ostatní plocha) o velikosti 492 m2, p. č. 1688 (ostatní plocha) o velikosti 436 m2, p. č. 1685 
(ostatní plocha) o velikosti 71 m2, p. č. 1687 (ostatní plocha) o velikosti 71 m2 a p. č. 1689 
(zastavěná plocha a nádvoří) o velikosti 17 m2, vše v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou, kterou 
podal pan R. D. a paní P. D., oba bytem Mánesova…, 46342 Hodkovice nad Mohelkou. 
Důvodem koupě je vytvoření zahrady. Rada města předává věc k rozhodnutí do zastupi-
telstva města.

 –  Rada města projednala žádost o provedení terénních úprav pozemku města, který se na-
chází mezi komunikací a nově osázenými obrubníky u domu J. Hory 522 a 523. Před 
obdržením žádosti byly terénní práce dokončeny a plocha vyasfaltována.

 –  Rada města schválila žádost o souhlas s provedením zpevnění části pozemku p. č. 492 
(trvalý travní porost) v k. ú Záskalí, který je ve vlastnictví města. Důvodem žádosti je 
přístup na pozemky p. č. 493, 394, 395, 494 a 396, vše v k. ú. Záskalí z místní komunikace. 

 –  Rada města projednala žádost o dlouhodobý pronájem pozemku p. č. 331 (orná půda) o ve-
likosti 17685 m2 v k. ú Záskalí. Žádost podal Ing. V. G. a paní J. G. B., Záskalí... Za pronájem 
pozemku nabízejí 2.000,00 Kč/ha/rok.  Rada města s pronájmem části pozemku souhlasí, 
pozemek má propachtován společnost AGRO SYCHROV a.s., Husa 27, 463 44 Paceřice, 
IČ: 49096231. Pozemek bude vypovězen z pachtovní smlouvy s tím, že výpovědní lhůta 
činí 12 měsíců a počíná běžet od 1. 10. téhož roku.

 –  Rada města projednala cenové nabídky na výkon technického dozoru stavebníka na 
akci „Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Hodkovice nad Mohelkou – II. etapa“ 
a schválila uzavření příkazní smlouvy za cenu 35.816,00 Kč včetně DPH s Ing. Karlem 
Dlouhým, Podhorská…, 466 01, Jablonec nad Nisou, IČ: 12806285.

 –  Rada města projednala informaci o vrácení bytu v Liberecké č. p. 6, byt č. 5. Rada města 
pověřuje tajemnici MěÚ vyvěšením záměru pronájmu na úřední desce.

 –  Rada města schválila odpověď na Žádost a vyjádření nesouhlasu evidovanou pod číslem 
jednacím MUHnM/2401/2021, kterou za společnost KáDéČko Bar & Grill s.r.o., Sokolská 
412, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, IČ: 05634466 podal jednatel společnosti pan Miro-
slav Hájek.

 –  Rada města schválila odeslání Výzvy ke splnění podmínek k rekonstrukci – dle stanoviska 
vlastníka ze dne 3. 1. 2020 a Výzvy k doložení dokladů – dle nájemní smlouvy a dodatku 

Informace z rady a zastupitelstva města
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č. 1 NBP 0015/2017 společnosti KáDéČko Bar & Grill s.r.o., Sokolská 412, 463 42 Hodkovi-
ce nad Mohelkou, IČ: 05634466.

 –  Rada města projednala žádost o informaci, zda lze zapůjčit párty stan na oslavu 50. let 
nohejbalu a podmínek jeho zapůjčení. Rada města stanovuje tyto obecné podmínky pro 
stávajícího i případné další žadatele. Stan lze zapůjčit pouze na veřejné akce, které or-
ganizují spolky působící ve správním obvodu města Hodkovice nad Mohelkou. Stavbu 
a bourání zajistí zaměstnanci Technických služeb Hodkovice. Úhrada za související práce 
je 4.000,00 Kč. Vypůjčitel odpovídá za případné poškození stanu.

Informace z 12. jednání rady města 9. 6. 2021
 –  Rada města projednala Memorandum o společném postupu při přípravě a realizaci zámě-
ru výstavby rezidenčního bydlení v lokalitě Hodkovice nad Mohelkou, bývalý areál „Ko-
vošrotu“ s názvem akce: DP MOHELKA, které předložila obchodní společnost PRODECA 
s.r.o., Praha – Malá Strana, Plaská 622/3, PSČ 15000, IČ: 25463098. Rada města pověřuje 
starostku města dalším jednáním a úpravou textu memoranda.

 –  Rada města schválila cenovou nabídku č. „0670-21-3-000-00Ci Mu (CN 211867) – VO Hod-
kovice nad Mohelkou – doplnění“ na svítidla VO k autobusovému nádraží a před benzíno-
vou pumpu za cenu 141.059,00 Kč včetně DPH. Nabídku předložila společnost Artechnic 
- Schréder a.s., Praha 3 - Vinohrady, Vinohradská 1679/74, PSČ 13000, IČ: 63079453.

 –  Rada města schválila cenovou nabídku na vypsání zadávacího řízení a na výběr dodavate-
le stavby pro společně zadanou zakázku stavby ČOV a kanalizace a rekonstrukci vodovodu 
v Jílovém za cenu 78.000,00 Kč bez DPH. Bude se jednat o společné zadání města a společ-
nosti Severočeská vodárenská společnost a.s. a zadání zakázky bude realizovat společnost 
Compet Consult s.r.o., Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ: 26502402.

 –  Rada města schválila rozpočet topení na KD 1. patro včetně montáže, který předložil pan 
L. K., Liberecká…, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, IČ: 17043565. Cena činí 551.510,74 
Kč s DPH.

 –  Rada města souhlasí se zajištěním finančních prostředků na realizaci akce „Výměna svíti-
del veřejného osvětlení ve městě Hodkovice nad Mohelkou“ nad rámec poskytnuté dotace 
po celou dobu realizace akce. Finanční prostředky budou kryté ze schváleného rozpočtu 
města pro rok 2021.

 –  Rada města schválila uzavřené nájemní smlouvy o nájmu hrobového místa na veřejném 
pohřebišti v Hodkovicích nad Mohelkou uzavřené v době od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 po-
dle seznamu předloženém paní Irenou Líbalovou.

 –  Rada města projednala návrh ceníků provozovatele veřejného pohřebiště v Hodkovicích 
nad Mohelkou, které tvoří přílohu č. 1 Řádu pohřebiště města Hodkovice nad Mohelkou. 
Rada města schválila v Příloze č. 1 cenu za nájem pozemku ve výši 10,-Kč/m2/rok a cenu 
za služby spojené s nájmem místa na pohřebišti včetně vodného, s účinností od 1. 7. 2021  
takto:

•	 hrobky 150,-Kč/1 rok, 

•	 hrobového místa pro uložení rakve se zemřelým 150,-Kč/1 rok  

•	 urnové místo pro uložení zpopelněných ostatků zemřelých 150,-Kč/1 rok.
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Informace ze 4. zasedání zastupitelstva města 16. 6. 2021
 –  Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 3/2021. Příjmy v rozpočtové změně 
jsou 2.245.543,87 Kč, výdaje v rozpočtové změně jsou 2.245.543,87 Kč a změna financování 
v rozpočtové změně je 0,00 Kč. Příjmy po této rozpočtové změně budou 56.964.223,44 Kč, 
výdaje po rozpočtové změně budou 72.096.223,44 Kč a financování po rozpočtové změně 
bude 15.132.000,00 Kč. Tabulka s upřesněním jednotlivých položek je součástí materiálů.

 –  Zastupitelstvo města schválilo účetní závěrku Města Hodkovice nad Mohelkou za účetní 
období 2020 sestavenou k rozvahovému dni 31. prosince 2020.

 –  Zastupitelstvo města projednalo Návrh závěrečného účtu Města Hodkovice nad Mohelkou 
za rok 2020 podle předloženého materiálu a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření 
Města Hodkovice nad Mohelkou za rok 2020 a souhlasí s celoročním hospodařením Měs-
ta Hodkovice nad Mohelkou za rok 2020, a to bez výhrad.

 –  Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu o zapojení právnické a podnikající fyzické osoby 
do obecního systému odpadového hospodářství.

 –  Zastupitelstvo města schválilo Ceník – Zapojení právnické a podnikající fyzické osoby do 
obecního systému odpadového hospodářství.

 –  Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2021 o stanovení obecní-
ho systému odpadového hospodářství města Hodkovice nad Mohelkou.

 –  Zastupitelstvo města schválilo návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného bře-
mene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-4019845/VB/01, kterou předložila společnost 
ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, Děčín, PSČ 405 02, 
IČ 24729035. Stavbou bude dotčena nemovitost v majetku Města Hodkovice nad Mohel-
kou, a to pozemek p.č. 2877 a p.č. 3184 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou. Předpokládaný ob-
sah omezení nemovitostí věcným břemenem činí 626 bm. Jednorázová finanční náhrada 
za zřízení věcného břemene se smluvně sjednává ve výši 27.007,00 Kč plus daň z přidané 
hodnoty dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby.

 –  Zastupitelstvo města schválilo žádost o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zříze-
ní věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-4019550/SOBS_VB/1, kterou 
předložila společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 
Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035 zastoupená společností ELMOS LIBEREC s.r.o., se sídlem 
Liberec VI-Rochlice, Ševčíkova 982, Liberec, PSČ 460 06, IČ 47780126. Stavbou bude do-
tčena nemovitost v majetku Města Hodkovice nad Mohelkou, a to pozemek p.č. 584 a p.č. 
560/1 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou. Předpokládaný obsah omezení nemovitostí věcným 
břemenem činí 11,2 m2.

  Jednorázová finanční náhrada za zřízení věcného břemene se smluvně sjednává ve výši 
2.054,00 Kč plus daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnění plat-
by.

 –  Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemků města p.č. 1447/7 ( ostatní plocha) 
o výměře 46 m2, p.č. 1447/8 ( ostatní plocha) o výměře 59 m2, p.č. 1447/9 ( ostatní plo-
cha) o výměře 76 m2, p.č. 1447/10 ( ostatní plocha) o výměře 58 m2, p.č. 1447/11 ( ostatní 
plocha) ) o výměře 56 m2, vše v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou. Kupujícím je Společen-
ství vlastníků jednotek Podlesí 545, Hodkovice nad Mohelkou se sídlem Hodkovice nad 
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Mohelkou, Podlesí 545, PSČ 46342, IČ: 25444476, zastoupené Václavem Brožem.   Kupní 
cena se smluvně sjednává ve výši 1,00 Kč. Kupní cena je stanovena v souladu s dobrými 
mravy a podstatou samosprávy, která hájí zájmy občanů. 

 –  Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu o úpravě vzájemných práv a povinností souvise-
jících s rekonstrukcí vodního díla mezi městem Hodkovice nad Mohelkou a společností 
Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, Teplice, PSČ 41550, IČ: 49099469. 
Město Hodkovice nad Mohelku je vlastníkem pozemků p.č. 2237, 1781, 2033/2, 2227/2, 
2230/2, 2231/1, 2650, 2651 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou. Společnost Severočeská vo-
dárenská společnost a.s. je vlastníkem vodního díla vodovodu a kanalizace umístěného 
pod pozemky města Hodkovice nad Mohelkou. Předmětem smlouvy je přístup společnosti 
Severočeská vodárenská společnost a.s., a smluvního dodavatele stavby LI 017 055 Hodko-
vice nad Mohelkou, Lesní – rekonstrukce vodovodu na předmětné pozemky, a to v rozsahu 
nezbytném pro realizaci Stavby.

 –  Zastupitelstvo města neschválilo žádost o koupi pozemku p.č. 3184 (ostatní plocha, ostatní 
komunikace) o velikosti 104 m2 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou, kterou podal pan Z. D., 
Hodkovice nad Mohelkou.

 –  Zastupitelstvo města neschválilo žádost o koupi pozemku p.č. 3184 (ostatní plocha, ostatní 
komunikace) o velikosti 104 m2 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou, kterou podali Mgr. J. H., 
a Ing. D. K. oba bytem Hodkovice nad Mohelkou.

 –  Zastupitelstvo města schválilo žádost o prodej pozemku p.č. 1305/7 v k.ú. Pelíkovice, kte-
rou podala paní Mgr. L. B., Pelíkovice. Zastupitelstvo města schválilo prodejní cenu 90,00 
Kč/m2 + náklady spojené s prodejem.

 –  Zastupitelstvo města schválilo žádost o prodej pozemku města p.č. 129 (trvalý travní po-
rost) o výměře 664 m2 v k.ú. Radoňovice. Žádost podala paní J. A., bytem Hodkovice nad 
Mohelkou. Zastupitelstvo města schválilo prodejní cenu 50,00 Kč/m2 + náklady spojené 
s prodejem.

 –  Zastupitelstvo města neschválilo žádost o prodej pozemku města p.č. 2914 (orná půda) 
o výměře 3938 m2 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou. Žádost podala paní L. S., bytem Hod-
kovice nad Mohelkou. 

 –  Zastupitelstvo města neschválilo žádost o koupi pozemků nebo alespoň části pozemků p.č. 
1686/3 (ostatní plocha) o velikosti 492 m2, p.č. 1688 (ostatní plocha) o velikosti 436 m2, p.č. 
1685 (ostatní plocha) o velikosti 71 m2, p.č. 1687 (ostatní plocha) o velikosti 71 m2 a p.č. 
1689 (zastavěná plocha a nádvoří) o velikosti 17 m2,  vše v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou, 
kterou podal pan R. D. a paní P. D., oba bytem Hodkovice nad Mohelkou. Důvodem koupě 
je vytvoření zahrady.

 –  Zastupitelstvo města projednalo žádost o stanovení ceny pozemku města p. č. 131 (trvalý 
travní porost) o výměře 1129 m2  k.ú. Radoňovice. Žádost podala paní J. A, bytem Hod-
kovice nad Mohelkou a paní M. K, bytem Hodkovice nad Mohelkou. Zastupitelstvo města 
určilo prodejní cenu pozemku 70,00 Kč/m2 + náklady spojené s prodejem + náklady na 
oddělení pozemku.
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 –  Zastupitelstvo města projednalo žádost o stanovení ceny části pozemku města p.č. 5 (tr-
valý travní porost) o výměře 2678 m2 v k.ú. Záskalí. Žádost podali H.C. a pan P.C. bytem 
Hodkovice nad Mohelkou. Zastupitelstvo města prodej pozemku neschválilo.

 –  Zastupitelstvo města neschvaluje zařazení návrhu č. 65 do nového územního plánu města 
Hodkovice nad Mohelkou.

 –  Zastupitelstvo města neschvaluje zařazení návrhu č. 64 do nového územního plánu města 
Hodkovice nad Mohelkou.

 –  Zastupitelstvo města uděluje Cenu města paní Dáše Vrátilové, bytem Hodkovice nad Mo-
helkou za celoživotní práci pro Mateřskou školu Hodkovice a předškolní vzdělávání něko-
lika generací.

 –  Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu o společném zadávání mezi městem Hodkovi-
ce nad Mohelkou a společností Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 
Teplice, PSČ 41550, IČ: 49099469. Smluvní strany se touto Smlouvou sdružují za účelem 
společného zadávání veřejné zakázky na stavební práce s názvem „LI017052 Hodkovice 
nad Mohelkou, Jílové – rekonstrukce vodovodu a Hodkovice nad Mohelkou, Jílové – kana-
lizace a ČOV“. 

 –  Zastupitelstvo města schválilo  uzavření dodatku č. 4 Smlouvy o dílo S/0028/2020, kterou 
předložila společnost Fireo, s.r.o., Liberec XXV - Vesec, Česká 374, PSČ 46312, IČ: 25470825. 
Podstatou dodatku je snížení ceny díla na 4.689.848,61 Kč bez DPH dle přiloženého změ-
nového listu 03/2021.

 –  Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zápis číslo 3 kontrolního výboru o provedené kon-
trole.

 –  Zastupitelstvo města zrušilo usnesení Zastupitelstva města Hodkovice nad Mohelkou č. 
46/20 ze dne 9.9.2020 v plném rozsahu a nahrazuje ho usnesením č. 53/21. 

 –  Zastupitelstvo města pověřuje radu města prováděním změn rozpočtu v roce 2020, 2021 
a v roce 2022 do konce volebního období prostřednictvím rozpočtových opatření bez ome-
zení 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 pro-
středků 

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

  Zastupitelstvo města bude seznámeno s rozpočtovým opatřením na nejbližším zastupitel-
stvu po schválení rozpočtového opatření.

 –  Zastupitelstvo města schválilo navržené termíny jednání Zastupitelstva města pro 2. po-
loletí 2021 dle předloženého plánu.

Úplné znění usnesení rady města a zastupitelstva města najdete na www.hodkovicenm.cz
Zapsala Markéta Khauerová – starostka města
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Knihovna – nabídka
Geniální přítelkyně – Elena Ferrante
Román Geniální přítelkyně je prvním dílem stejno-
jmenné tetralogie, která už uchvátila čtenáře bezmála 
na celém světě a vzbudila zaslouženou pozornost lite-
rární kritiky (poslední díl byl mj. nominován na ital-
skou cenu Strega a dostal se mezi šestici kandidátů na 
The Man Booker International Prize). Neapolská perifer-
ní čtvrť Luzzatti (v textu však její název nikdy nezazní), 
padesátá léta minulého století. Právě tam a tehdy začíná 
příběh jednoho ženského přátelství.

Lustr pro papeže – Jan Tománek
Syrově drsná výpověď nevinně odsouzeného mladého 
trampa, který se provinil jen tím, že byl ve špatný čas 
na špatném místě. Jeho cesta brutálními pracovními tá-
bory v té báječné normalizační době, kdy všichni mlčeli 
a užívali si populární hudby a veselých filmů. Skuteč-
ný příběh z dávno zapomenutého minkovického pekla, 
vězni přezdívaného Minkau – podle nacistického vyhla-
zovacího tábora Auschwitz-Birkenau, se kterým si ten 
český v ničem nezadal...

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

Dovolená v knihovně 26. 7. – 4. 8. 2021
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ODPADY – NOVINKY

PNEUMATIKY Z AUTOSERVISŮ NA SBĚRNÉM DVOŘE NEPŘIJÍMÁME! 
Pneumatiky od právnických a podnikajících fyzických osob přijímáme na místě zpětného odběru 
na sběrném dvoře v Pelíkovické ulici pouze v případě, že jsou tyto podnikatelské subjekty kon-
covým uživatelem např. vlastní služební auto. Obsluha má právo si zapsat od jakého subjektu 
pneumatiky pocházejí.  

Pneumatiky od prodejců, autoservisů a obdobných firem se v souladu se zákonem o výrobcích 
s ukončenou životností na veřejné místo zpětného odběru nepřijímají. Tyto firmy mají mož-
nost buď předávat pneumatiky jako odpad oprávněné osobě (svozové firmě) nebo výhodnější 
variantou pro ně je, když si smluvně zajistí místo zpětného odběru přímo na své provozovně. 

Zpětný odběr pneumatik pro autoservisy zajišťuje společnost ELTMA (www.eltma.cz) nebo 
společnost GREEN LOGISTICS CZ s.r.o. (www.glogistics.cz).

Na webových stránkách těchto společností je možné nalézt i další místa zpětného odběru v Hod-
kovicích a okolí pro případ, že bude kapacita sběrného dvora aktuálně naplněná a nebude možné 
přijmout pneumatiky ve větším množství. V případě, že se chystáte dopravit na sběrný dvůr více 
než 20 ks pneumatik, doporučujeme se předem domluvit s obsluhou sběrného dvora – p. Novot-
ný tel. 737 329 262. 

TEXTIL
Od 1. 7. 2021 mohou občané města na sběrném dvoře V Pelíkovické ulici odkládat textilní ma-
teriály za obdobných podmínek, jako se odevzdávají do bílých kontejnerů společnosti DIMATEX 
CS na veřejných stanovištích města tzn. neznečištěné materiály v uzavřených pytlích či taškách. 

PODNIKATELÉ se mohou od 1.7.2021 zapojit po uzavření smlouvy s městem do obecního 
systému odpadového hospodářství. 

Zájemci se mohou hlásit na oddělení životního prostředí a památek.  Ceník za varianty sběrných 
prostředků je uveden níže. V současné době město umožňuje zapojení pouze s vybranými tří-
děnými odpady z nevýrobní činnosti (papír a lepenka, plasty vč. PET lahví, nápojové kartóny, 
sklo, kovy, jedlé oleje a tuky, textil), odvoz a likvidaci komunálního a např. i biologického odpa-
du si zatím zajišťují firmy samy. Zapojit se mohou provozovny na území města Hodkovice nad 
Mohelkou. 

V případě zájmu o zapojení do obecního systému kontaktujte oddělení životního pro-
středí a památek MěÚ Hodkovice nad Mohelkou: Dana Karmazínová, tel. 485 145 353, 
e-mail: karmazinova.dana@hodkovicenm.cz (dále jen „OŽP“).

Postup je přibližně následující: 
 y  podnikatel si vybere variantu sběrných nádob v ceníku 
 y  pošle na OŽP (stačí e-mailem) údaje za firmu dle živnostenského rejstříku – název, sídlo, IČ, 
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DIČ, doručovací adresa nebo datová schránka, email, telefon, adresa provozovny, osoba opráv-
něná jednat za firmu 

 y  OŽP prověří údaje, případně navštíví provozovnu a připraví smlouvu k podpisu
 y  do 15 dnů od zahájení účinnosti smlouvy zašle město fakturu k zaplacení poplatku; na letošní 

rok se platí jen poměrná část za započaté měsíce trvání smlouvy
 y  OŽP zajistí přistavení zvolených nádob k provozovně, pytle na tříděný odpad si vyzvedne pod-

nikatel na Technických službách Hodkovice, přístup na sběrný dvůr se bude prokazovat plat-
nou smlouvou 

Výhody zapojení do odpadového systému města: 
 y  nádoby na třídění papíru a plastů přímo u provozovny s možností využívat nádoby na ostatní 

tříděné odpady na veřejných stanovištích města (Varianta 1,2,3)
 y  nebo legální přístup s tříděnými odpady na sběrný dvůr v Pelíkovické ulici (Varianta 4)
 y  pro případ kontroly ze strany ČOI nebo ČIŽP se podnikatel prokáže smlouvou, že odpady nále-

žitě třídí
 y  příznivé ceny 
 y  za odpady, které podnikatel odevzdává v rámci obecního systému nemusí vést evidenci tzn. 

nemusí uchovávat doklady o jejich předání oprávněné osobě (svozové firmě).

CENÍK
Ceny jsou platné od 1. 7. 2021

Varianty sběrných prostředků a jejich umístění:  

Sběrné prostředky, které varianta zahrnuje Cena bez DPH/rok 
(Kč)

Varianta 1 nádoby u provozovny: 120 l na papír, 120 l na plasty
možnost využívat nádoby na ostatní tříděné komodity na 
veřejných
stanovištích města (sklo, textil, kovy, jedlé oleje a tuky)
svoz papíru 1 x za měsíc, svoz plastů 1 x za 14 dnů

336,00

Varianta 2 nádoby u provozovny: 240 l na papír, 240 l na plasty
možnost využívat nádoby na ostatní tříděné komodity na 
veřejných
stanovištích města (sklo, textil, kovy, jedlé oleje a tuky)
svoz papíru 1 x za měsíc, svoz plastů 1 x za 14 dnů

624,00

Varianta 3 nádoby u provozovny: 1100 l na papír, 1100 l na plasty
možnost využívat nádoby na ostatní tříděné komodity na 
veřejných
stanovištích města (sklo, textil, kovy, jedlé oleje a tuky) 
svoz papíru 1 x za měsíc, svoz plastů 1 x za 14 dnů

876,00

Varianta 4 vytříděný odpad Původce odkládá do sběrných pro-
středků na sběrném dvoře v Pelíkovické ulici, 
dopravu na sběrný dvůr si zajišťuje samostatně

876,00



14 Kulturní kalendář

DPH je účtována dle platných předpisů ke dni zdanitelného plnění – na rok 2021 – 21%

Původce – právnická nebo podnikající fyzická osoba, která má s městem uzavřenou smlouvu o zapojení 
do obecního systému odpadového hospodářství města Hodkovice nad Mohelkou

Doplňující podmínky: 

Nádoby na papír a plasty u Varianty 1-3 lze nahradit používáním modrých a žlutých pytlů na 
tříděný odpad, vhodné pro menší množství odpadu. Pytle se vyzvedávají a odevzdávají průběžně 
během roku na Technických službách Hodkovice na adrese: Liberecká 6, Hodkovice nad Mohel-
kou. Cena zůstává stejná jako při využívání nádob.   

U Varianty 2,3 lze na základě požadavku Původce nádobu na papír nebo plasty nahradit i ná-
dobou menšího objemu, cena zůstává stejná. 

V případě požadavku Původce na větší počet nádob než 1 ks na papír a 1 ks na plasty bude cena 
stanovena dohodou, úměrně cenám za jednotlivé varianty.  

K třídění odpadů na provozovně u Varianty 4 je možné používat pytle na tříděný odpad, vyzve-
dávají se na Technických službách Hodkovice na adrese: Liberecká 6, Hodkovice nad Mohelkou, 
odevzdávají se pouze na sběrném dvoře. Kapacita sběrného dvora může být omezena, množství 
odpadu odváženého na sběrný dvůr je nutné před podpisem smlouvy s městem projednat a od-
souhlasit.

Seznam veřejných stanovišť je uveden na webových stránkách města www.hodkovicenm.cz

TŘÍDÍME DOMA
Připravili jsme pro občany města dotazník, který se týká nového systému třídění odpadů. Bude-
me rádi, když se zúčastníte jeho vyplnění a sdělíte nám své názory.  Dotazník najdete v příloze 
kulturního kalendáře.

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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Ahoj přátelé, tak za sebou máme zdárně závody v Jablonci ve Srnčím dole, dle informací se Vám 
moc líbil a my jsme za to rádi. Ale musíme jít dál.

Tentokrát bohužel bez pejsků, ale za to s nočním závodem už v pátek 6. 8. 2021 a následujícím 
denním závodem 7. 8. 2021.

Trať trochu pozměníme, ale start a cíl na náměstí bude zachován, nicméně legendární křížovou 
cestu opět navštívíte, stejně jako bude i koupačka v Mohelce (neplavci se bát nemusí).

Trať cca 5,5-7km, nějakých 25 překážek a spousta zábavy s nádhernou tratí.

Registrace na našem webu www.wildgrizzly.cz Případně zbude-li volné místo, tak i na místě.

Navíc zde v sobotu proběhne i závod dětský.

Počet míst omezen.
Těšíme se na Vás. Wild Grizzly
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Pátky:
6. 8.   v 18 h.
20. 8. v 18 h.
20. 8. v 17 h. DĚTI

U Koupaliště 160, 
463 43 Český Dub 

Přijďte si zatančit na letní
latinskoamerické rytmy, užít si
skvělou hudbu a udělat něco pro
své tělo i dobrý pocit.
Dospělí 100 Kč, děti 50 Kč.

s Vandou Mikušovou 

Info a REZERVACE  731 568 568
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Mladý programátor 2021

Bývalo tradicí, že se mladí programátoři z naší školy každý rok účastnili sou-
těže Mladý programátor. Stejně tak bylo tradicí, že se jim podařilo postoupit 
do celostátního kola, kde se mohli setkat a porovnat své znalosti a dovednos-
ti s mladými programátory napříč naší republikou. Soutěžili jsme v Praze, 
Strakonicích, Českých Budějovicích, Žatci, Holicích, Bílině i v moravské Kop-
řivnici. 

V loňském roce byla tato tradice přerušena díky výskytu onemocnění covid-19. 
V letošním roce se organizátoři této složité situaci přizpůsobili a zorganizovali 
soutěž online. 

Náš nadějný programátor Jakub Dvořák z 5. A sebral všechnu svoji odvahu 
a programátorský um a přihlásil se na soutěž s názvem Mladý programátor 
2021 (programovací jazyk Baltík). V celostátním kole se Kubovi podařilo obsa-
dit nádherné 2. místo z dvaceti účastníků jeho věkové kategorie (3. – 5. třída). 
Jakubovi tímto blahopřejeme k výbornému výsledku a děkujeme za skvělou 
reprezentaci naší školy.

Do pohybové výzvy se zapojilo 75 žáků naší školy včetně několika učitelů. Po-
čet účastníků příjemně překvapil, jedná se o zhruba jednu čtvrtinu žáků ško-
ly, kteří si ve svém volném čase našli čas i chuť zdolat vrcholy v našem okolí. 

Těší nás i kladné ohlasy na tuto aktivitu. 
V příštím školním roce se můžete těšit na 
další, kterou pro vás připravíme.

Všem účastníkům výzvy děkujeme.

Vítěznými třídními kolektivy se staly:

1. stupěn – třída 2. A (zapojilo se 35,7%)
2. stupeň – třída 7. A (zapojilo se 49,2%)

„Rozhýbej se, aneb dostaň se zpět do formy.“
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V naší hodkovické základní škole dochází po dlouhých dvaceti letech ke změně ve funkci 
ředitele. Proto bychom rádi touto cestou poděkovali paní ředitelce Mgr. Daně Kolomazní-
kové, která pro nás nebyla jen nadřízenou, ale i kolegyní a kamarádkou. 

Chceme jí poděkovat za její vstřícnost, 
ochotu, empatii, individuální lidský pří-
stup a čas, který si vždy našla pro konzul-
taci pracovních, ale i osobních záležitos-
tí. Vždy si vážila práce ostatních a uměla 
ji ocenit. Dokázala se vžít do problémů 
jiných a často nám pomohla při jejich 
řešení. Uměla nás namotivovat tak, aby-
chom si pomáhali navzájem i nad rámec 
našich vyučovacích povinností. 

Během svého působení dokázala z naší školy vytvořit moderně vybavenou instituci. Využíva-
la řady projektů, do kterých pak byla škola zapojena, a získala finanční prostředky k dalšímu 
rozvoji školy, učitelů i žáků.

Podporovala organizaci soutěží i olympiád ve škole a následně účast dětí v okresních, kraj-
ských či celostátních kolech. Vytvořila a organizačně i personálně zabezpečila bohatou na-
bídku kroužků a mimoškolních aktivit nejen pro děti, ale i pro dospělé z řad veřejnosti.

Vždy jednala podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, ne pro svoji vlastní prestiž, zviditel-
nění či zisk, ale v zájmu školy. Věnovala škole velký kus svého života, často na úkor volného 
času.

Nikdy nám nezapomněla za naši práci poděkovat, dát najevo, že si jí váží, a na každém 
uměla najít to dobré. Proto bychom rádi vyjádřili naše poděkování za léta strávená pod jejím 
vedením.

Kolektiv zaměstnanců ZŠ Hodkovice

PODĚKOVÁNÍ ŘEDITELCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
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V sobotu 5. 6. 2021 se od ranních hodin konala v Turnovském divadle několikrát odložená 
přehlídka Turnovský drahokam, kterou zahajovalo naše Hodkovické amatérské divadlo HAD 
v 9.00 svým představením Čmelák Brundibár pátrá, radí, informuje aneb co se děje na louce.

HAD na 31. Turnovském drahokamu, nová představení a premiéry

Současné podmínky a proticovidová opatření 
zatím nedovolily, aby v hledišti usedli diváci, 
ale pro prázdné divadlo se nehrálo. Osazen-
stvo hlediště tvořili členové dalších hrajících 
souborů, organizátoři a porota. Atmosféra 
celé přehlídky byla skvělá, radostná a veselá. 
Všichni byli rádi, že se po dlouhém čase sešli 
v divadle a mohli si zahrát na opravdovém 
jevišti se vším, co k tomu patří. Také Hadi – 
ve složení Nikola Domácí, Světlana Brázdová, 
Petr Kamenský a Filip Zielinski, hráli na plný 
plyn a pobavili všechny svou hříčkou o se-
bevědomém čmelákovi, který je nejchytřejší 
na světě a všechno ví. Při posezení s porotou 
jsme obdrželi několik rad a doporučení ba 
i pochval, ale na nominaci na celonárodní 
přehlídku to nebylo. Nevadí, třeba příště. Náš 
pohádkový příběh však rádi zahrajeme i vám 
a doufejme, že brzy, protože se snad v dohled-
né době vše zase v dobré obrátí.

Máme pro vás ale i další radostné zprávy. 
Připraven k premiéře pro malé diváčky 

a jejich rodiče je příběh Pampe a Šinka, který 
hrají Nikola Domácí a Filip Zielinski dle scé-
náře D. Martinovské. Pojednává o 2 zvlášt-
ních bytostech, které se objeví v dětském 
pokojíčku, kde ožívají hračky i oblečení, ze-
jména ponožky...

Další dobrou zprávou je, že se na konci 
léta můžete těšit i na další nové představe-

ní, které  HAD nyní velmi intenzivně zkou-
ší v režii D. Martinovské a nové vedoucí 
HADu Nikoly Domácí. Hra je napsaná podle 
pověsti z podještědí a nese název Láska od 
Mohelky. Premiéra je naplánována na neděli 
29. 8. 2021 v 16.00 na nádvoří mlýna manže-
lů Křížkových v Bohumilči. Spolu s HADem 
si zazpívají a zahrají také přátelé muzikanti 
z Českého Dubu a Bohumilče.

Protože nádvoří mlýna bohužel není nafu-
kovací a kapacita diváků je omezena, tak po-
kud bude mít zájem představení v Bohumil-
či navštívit, prosíme, napište o rezervaci na 
email: domaci.nikca@seznam.cz či zavolejte 
na +420 605 783 469. Pokud však v tento ter-
mín nemůžete, nezoufejte. Svou hodkovickou 
premiéru bude mít toto představení v neděli 
19. 9. 2021, kdy bude sladkou tečkou za Hod-
kovickými slavnostmi. Kolektiv zaměstnanců 
ZŠ Hodkovice

Už se na vás moc těšíme. Vaši HADi
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Užívejte si po celou dobu prázdnin

Navštivte zajímavá místa a probádejte Turnov a jeho okolí nevšedním způsobem, zúčastněte se
rozmanitých výtvarných a rukodělných dílen, podívejte se pod ruce šikovným řemeslníkům
a umělcům, užívejte si koncerty, divadla a další kulturní pořady pro všechny malé i velké. Každý
den v týdnu pro vás máme bohatý program. A samozřejmě i něco navíc...

MĚSTO TURNOV

• Prohlídka turnovských kostelů – Prohlídka kostela sv. Mikuláše,
sv. Františka z Assisi a novogotického chrámu Narození Panny Marie s průvod-
cem. Sraz v RTIC Turnov ve Skálově ulici (naproti muzeu) ve 14 hodin. Vstupné
50 Kč, děti 30 Kč. RTIC Turnov, tel.: 484 803 041
• Prohlídka hradu Valdštejn s loupeživým rytířem – Dětská pro-
hlídka hradu se zdejším loupeživým rytířem, spojená s hledáním pokladu a zlo-
mením kletby. Začátky v 11, 13 a 15 hodin. V případě nepříznivého počasí se
akce nekoná. Vstupné 70 Kč, děti 60 Kč a malé děti (od 3 do 5 let) 20 Kč. Hrad
Valdštejn, tel.: 739 014 104
• Galerie Granát – prohlídka zákaznického centra Granát, d. u. v., Turnov
s loutkou krále Granáta.Akce pro rodiny s dětmi, otevřeno 10–12.30 a 13– 17 ho-
din, vstupné pro starší 16 let 20 Kč. Galerie Granát, náměstí Českého ráje 4

• Den s mineralogem – Zážitkový program s geologickou tematikou (nejen)
pro děti. Odlévání a barvení zkamenělin ze sádry; rýžování českých granátů
a olivínů pomocí rýžovacích pánví; hledání drahých a rudních kamenů ve štěr-
kové drti; odkrývání kostry dinosaura; dobývání drahých kamenů; burza mine-
rálů. Od 9 do 17 hodin. Akce se koná také 29. 6. Muzeum Českého ráje –
Kamenářský dům, Skálova 71, Turnov 
• Prohlídka Synagogy Turnov, bývalé židovské čtvrti a židov-
ského hřbitova – Sraz v synagoze v Krajířově ulici v 10 a 14 hodin, vstup-
né 60 Kč. Synagoga Turnov, tel.: 484 803 041
• Prohlídka hradu Valdštejn s princeznou – Prohlídka i pro nejmenší ná-
vštěvníky s princeznou Kateřinou.Vydat se s ní můžete nejen za ztracenými šper-
ky a poklady, ale i za postavami z pověstí Českého ráje. Začátky v 11, 13 a 15 ho-
din. Akce se nekoná 3. 8. V úterý 13. 7. a 10. 8. pouze v 11 hodin. Vstupné 70 Kč,
děti 60 Kč a malé děti (od 3 do 5 let) 20 Kč. Hrad Valdštejn, tel.: 739 014 104

• Prohlídka turnovských kostelů – Prohlídka kostela sv. Mikuláše,
sv. Františka z Assisi a novogotického chrámu Narození Panny Marie s průvod-
cem. Sraz v RTIC Turnov ve Skálově ulici (naproti muzeu) ve 14 hodin, vstup-
né 50 Kč, děti 30 Kč. RTIC Turnov, tel.: 484 803 041
• Prohlídka hradu Valdštejn s loupeživým rytířem – Dětská pro-
hlídka hradu se zdejším loupeživým rytířem, spojená s hledáním pokladu a zlo-
mením kletby. Začátky v 11, 13 a 15 hodin, v případě nepříznivého počasí se
akce nekoná. Vstupné 70 Kč, děti 60 Kč a malé děti (od 3 do 5 let) 20 Kč. Hrad
Valdštejn, tel.: 739 014 104

• Prohlídka hradu Valdštejn s princeznou – Prohlídka i pro nejmenší
návštěvníky s princeznou Kateřinou. Vydat se s ní můžete nejen za ztracenými
šperky a poklady, ale i za postavami z pověstí Českého ráje. Začátky v 11, 13
a 15 hodin. Vstupné 70 Kč, děti 60 Kč a malé děti (od 3 do 5 let) 20 Kč. Hrad
Valdštejn, tel.: 739 014 104
• Lezecké čtvrtky – Doprovodný program nejen pro děti k expozici
Horolezectví – Z Českého ráje na vrcholy světa. Každý si bude moci vyzkoušet
doprovodné disciplíny horolezců. Prázdninové lezecké čtvrtky přiblíží pohyb
a bytí ve skalách, práci s lanem formou uzlování a další pro horolezce doplň-
kové pohybové aktivity, jako je např. slackline. Od 9 do 17 hodin. Akce se ne-
koná 1. 7. Muzeum Českého ráje v Turnově, Skálova 71, Turnov 
• Cílová stanice knihovna – Letní multižánrové kulturní pásmo knihovny
na vlakovém nádraží. Vždy od 18 hodin. Knihovna Turnov II, U Nádraží 1296,
tel.: 484 840 055, 605 123 140

• Galerie Granát – Prohlídka zákaznického centra Granát, d. u. v., Turnov
s loutkou krále Granáta.Akce pro rodiny s dětmi, otevřeno 10–12.30 a 13–17 ho-
din, vstupné pro starší 16 let 20 Kč. Galerie Granát, náměstí Českého ráje 4
• Za kamenem a šperkem – Tematická komentovaná prohlídka města
Turnova jako města kamene a šperku. Sraz v RTIC Turnov ve Skálově ulici (napro-
ti muzeu) ve 14 hodin. Vstupné 40 Kč, děti 20 Kč. RTIC Turnov, tel.: 484 803 041
• Večery s živou kulturou – Tradiční kulturní akce na prostranství před
KC Střelnice opět nabídnou zajímavou směsici koncertů a divadel především tur-
novských umělců. Od 19 hodin. Před KC Střelnice, Markova 311, Turnov 

• Jak se šilo na statku – Dlaskův statek ožije řemeslem a řemeslnými díl-
nami, které jsou doprovodným programem k výstavě „Kolovrátek, stav i jehla“.
Návštěvníci se seznámí s tradičními technikami jako jsou předení na kolovratu,
předtkalcovské techniky, tkaní na tkalcovském stavu, plstění, vyšívání či barvení
přírodními barvivy. Tyto techniky si také sami vyzkouší a zároveň se dozvědí
o postupu zpracování klasických textilních plodin (len, konopí) i živočišného ma-
teriálu (vlna). Se zkušenými lektory z řad řemeslníků se vydají po nitkách do mi-
nulosti a objeví její kouzlo i řadu nových dovedností. Od 9 do 17 hodin. Akce se
nekoná 3. 7. Dlaskův statek, Dolánky u Turnova 12
• Večery s živou kulturou – Tradiční kulturní akce na prostranství před
KC Střelnice opět nabídnou zajímavou směsici koncertů a divadel především tur-
novských umělců. Od 19 hodin. Před KC Střelnice, Markova 311, Turnov 

• Prohlídka kostela sv. Jana Křtitele v Nudvojovicích – Otevřeno od
9 do 12 hodin. Vstupné zdarma. Zajišťuje Římskokatolická farnost, děkanství
Turnov. Kostel sv. Jana Křtitele v Nudvojovicích
• Loutkáři dětem na Dlaskově statku – Loutkové pohádky pro malé
i velké diváky v podání pozvaných souborů. Začátky představení v 11, 13 a 15
hodin, vstupné 35 Kč. Dlaskův statek, Dolánky u Turnova 12

Hrad Valdštejn
• Odpoledne s vévodou Albrechtem z Valdštejna
Albrecht z Valdštejna zavítá se svou družinou na rodový hrad. Využijte příležitost
setkat se s významnou historickou osobností a vyzkoušet si rytířské disciplíny.
Koná se od 13 do 17 hodin. Termíny: 13. 7. a 10. 8. Vstupné 100 Kč, děti 60 Kč,
rodinné 250 Kč. Hrad Valdštejn, tel.: 739 014 104
• Noční prohlídka hradu Valdštejn 
Zažijte tajemnou atmosféru hradu při nočním osvětlení, začátek v 19.30 hodin.
Termíny: 2. 7., 7. 7., 21.7., 11. 8. a 25. 8. Omezená kapacita, doporučujeme rezervaci.
Vstupné 110 Kč, děti 80 Kč, rodinné 300 Kč. Hrad Valdštejn, tel.: 739 014 104

Turnov
• Magický Turnov
Večerní prohlídka města Turnova, Zákaznického centra Granát, d. u. v., Turnov
a Synagogy Turnov za svitu svící. Sraz před RTIC Turnov ve Skálově ulici (naproti
muzeu) v 19.30 hodin. Termíny: 14. 7. a 18. 8. Vstupné 80 Kč, děti 50 Kč. RTIC
Turnov, tel.: 484 803 041
• Historickým vlakem Českým rájem a První turnovské železniční
loutkové divadlo – Jízdy historickým vlakem na trati Turnov – Semily
a Turnov – Rychnov u Jablonce nad Nisou se konají ve dnech 3. 7., 10. 7., 17. 7.,
24. 7. a 31. 7. Na trati Turnov – Semily a Turnov – Rovensko pod Troskami ve
dnech 7. 8., 14. 8., 21. 8., a 28. 8.
Vlaky tažené historickou parní lokomotivou pojedou ve dnech 10. 7., 24. 7., 7. 8.
a 28. 8. Ve stanicích Turnov, Semily, Rychnov u Jablonce n. N. a Rovensko pod
Troskami budou v divadelním voze soupravy probíhat loutková představení LS
Na Židli pro děti.
Vlaky tažené historickou motorovou lokomotivou pojedou ve dnech 3. 7., 17. 7., 31. 7.,
14. 8. a 21. 8. Ve stanicích Turnov, Semily, Rychnov u Jablonce n. N. a Rovensko
pod Troskami budou na motorové vlaky navazovat jízdy historických autobusů.
Novinkou letos budou vlaky s motorovým vozem, které pojedou ve dnech 7. 8.,
14. 8., 21. 8. a 28. 8. na trati Turnov – Libuň – Lomnice n. Popelkou. Bližší infor-
mace naleznete na www.vlakemrajem.cz
Pořádají Klub přátel Železnic Českého ráje, Kolej-klub a loutkářský soubor Na
Židli. Železniční stanice Turnov
• Řemeslo má zlaté dno – Komorní řemeslný trh, kde se představí kerami-
ci, skláři, brašnáři, kováři, dráteníci, řezbáři, výrobci dřevěných hraček, zastoupe-
no bude také tkalcovské řemeslo, výrobci textilního zboží ad. Prezentovány budou
především regionální výrobci a produkty jako ukázka pestrosti tradice a umu na-
šeho regionu. Řemeslný trh doplní ukázka řemeslné výroby, dílny pro děti i do-
spělé a kulturní program malého rozsahu.Akce se koná 17. 7. a 14. 8., vstup zdar-
ma. Muzeum Českého ráje – atrium, Skálova 71, Turnov + část městského parku
• Divadlo Na terase – Po čtyři prázdninové úterky ožije netradiční komorní
prostor pod širým nebem kvalitním divadlem určeným pro všechny milovníky di-
vadelních múz. Kapacita omezena, doporučujeme online nákup vstupenek na
www.kcturnov.cz. Akce se konají 13. 7., 27. 7., 10. 8. a 24. 8., začátek vždy v 19
hodin. KC Střelnice, Markova 311, Turnov 
• Vlk, náš staronový soused – Putovní výstavu Agentury ochrany přírody a kra-
jiny České republiky, České zemědělské univerzity v Praze a Senckenbergova muzea
přírodních věd v Görlitz můžete zhlédnout v Domě přírody Českého ráje až do
31.srpna od úterý do neděle vždy od 9 do 17 hodin. Dům přírody Českého ráje, Dolánky.

Podrobný program naleznete na samostatných letácích.
Změna programu vyhrazena dle aktuální situace.

Více info na www.infocentrum-turnov.cz
Vysvětlivky: RTIC = Regionální turistické informační centrum,

KC = Kulturní centrum, LS = Loutkářský soubor
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Kosmetické studio Nelly 

Nabídka služeb: 

•Kompletní kosmetické ošetření pleti
•Poradenství v péči o pleť
•Francouzská akupresurní masáž obličeje, krku, 
   dekoltu a trapézového svalu 
•Minikurzy líčení
•Solárium
•Biostimulační laser
•Barvení řas a obočí
•P-Shine
•Parafínové zábaly na ruce
•Zábaly na celulitidu
•Léčba akné, oparů a jizev
•Masáž lávovými kameny
•Depilace
•Líčení (denní, večerní, svatební)
•Prodej pěstící, dekorativní a solární 
   kosmetiky
•Možnost zakoupení poukazů

Kontakty
tel: 721 140 079
Fb: Kosmetické studio Nelly 

U Potůčku 759, Rychnov u Jablonce nad Nisou  

 

Dobré spojení vlakem, studio se nachází 5 min od vlakového nádraží. Pl
ac

en
á 

in
ze

rc
e



25Kulturní kalendář 25

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR
LIBERECKÉHO KRAJE

GRILOVÁNÍ

112SOS 150 155 158

Kdo z nás by neměl rád posezení s přáteli, dobrým jídlem a pitím. Pokud je hezké
počasí, mnozí z nás rádi využijí možnost sejít se a ogrilovat si nějakou tu lahůdku.
Někdy se však takové posezení může velmi rychle pokazit. Jak tomu předejít?

Používejte grilovací zařízení v souladu s podmínkami nebo návodem výrobce.

Vyberte vhodné místo v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů,
stabilně umístěte grilovací zařízení na nehořlavou podložku.
Nedoporučujeme grilovat na balkonech či lodžiích i s ohledem na kouř
a zplodiny hoření, které mohou negativně obtěžovat okolí.

K podpalu používejte pouze podpalovače k tomu určené.

Mějte grilovací zařízení pod stálou kontrolou, neodkládejte na něj cizí předměty,
nepalte odpadky a negrilujte za silného větru. 

Připravte si pár nehořlavých rukavic a jednoduché hasební prostředky jako je
např. rozprašovač s vodou, PET láhev s vodou nebo hasicí sprej.

Dbejte při pohybu okolo grilovacího zařízení na bezpečnost, nepožívejte
v nadměrném množství alkoholické nápoje nebo jiné návykové látky.

Po grilování kontrolujte grilovací zařízení až do úplného vychladnutí.
Pozor na žhavý popel, ten může být nebezpečný velmi dlouhou dobu.

Pokud se situace vymkne kontrole, volejte na tísňovou linku 112 nebo 150.

HASIČI RADÍ OBČANŮM

Kdo z nás by neměl rád posezení s přáteli, dobrým jídlem a pitím. A pokud je hezké počasí, 
mnoho z nás využívá možnost sejít se a ogrilovat si nějakou tu lahůdku. Někdy se však takové 
hezké posezení může pokazit, například vznikem úrazu či požáru. A jak tomu předejít?

Zásady správného grilování:
 y Používejte všechna grilovací zařízení v sou-

ladu s podmínkami nebo návody výrobce.
 y Vyberte vhodné místo pro grilování, s eli-

minací vzniku požáru, to znamená v dosta-
tečné vzdálenosti od hořlavých materiálů. 
Z tohoto důvodu nedoporučujeme grilovat 
na balkonech či lodžiích i s ohledem na kouř 
a zplodiny hoření, které mohou negativně 
obtěžovat okolí. 

 y Umístěte grilovací zařízení na stabilní ne-
hořlavou podložku, zabraňte možnosti pře-
vrácení a nikdy ho při užívání nenechávejte 
bez dozoru.

 y Používejte v grilovacích zařízeních pouze 
podpalovače určené k tomu návodem. Toto 
pravidlo platí i pro použití následného pali-
va, např. suché dřevo, dřevěné uhlí nebo gri-
lovací brikety. 

 y Neodkládejte na grilovací zařízení žádné cizí 
předměty, nepalte v něm žádné odpadky. 

 y Zohledněte atmosférické vlivy, které mohou 
mít na grilování vliv. V případě silného vě-
tru, s ohledem na možnost vzniku požáru, 
grilování včas ukončete.

 y Mějte u grilovacího zařízení v pohotovosti 
pár nehořlavých rukavic a jednoduché ha-
sební prostředky, jako jsou např. rozprašovač 
s vodou, PET láhev s vodou nebo hasicí sprej.

 y Dbejte na vlastní bezpečnost a zejména na 
bezpečnost dětí. Předejdete tak možnému 
úrazu, popáleninám či vzniku požáru.

 y Nekonzumujte v nadměrné míře alkoholické 
nápoje nebo jiné návykové látky. Může dojít 
k nadměrnému vzestupu sebedůvěry, přece-
ňování vlastních schopností, nekritičnosti, 

prodloužení reakčního času, k poruchám 
orientace a rovnováhy, což může mít za ná-
sledek úraz nebo vznik požáru.

 y Kontrolujte grilovací zařízení až do úplného 
vychladnutí. S „vychladlým" popelem ma-
nipulujte opatrně. Zásahy hasičů u požárů, 
které způsobil popel vysypaný do plastové 
nádoby, se stále opakují.

 y Pokud se Vám přes veškerou opatrnost vy-
mkne situace kontrole, neváhejte volat ha-
siče na tísňové číslo 150 nebo 112.

autor: kpt. Mgr. Michaela Stará
HZS Libereckého kraje

Grilování má svá pravidla!
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PETR KOVÁŘ 
 

 

 

 

 

 
 

 narozen v dubnu hned po svatém Jiří, kdy vylézají hadi a štíři 
 celý život chodí Podještědím 
 celý život bydlí v Hodkovicích nad Mohelkou 
 celý život si domů nosí kameny, kamínky, klacky, dřevíčka, prkna, klády, 

pařezy, dráty, šroubky a jiné vzácnosti… To by vydržela jen málokterá… 
říká a pohladí starou truhlu. Táta to také dělal, nosil klacky z lesa a tvořil 
samorosty, měli jsme jich plný byt. To mám asi po něm. Pokračuju…  

 Píťa vypráví o každém kousku, pamatuje si, kde ho našel, zachraňuje i 
věci, které jiní lidé vyhodí, on jim dává nový život.  

 Každá jeho socha má příběh, každá jeho socha vyjadřuje nějaké téma či 
období Petrova života – dobré i horší, veselé i hledající, smutné i bez 
naděje. 

Ty nádherné věci Petra Kováře si zaslouží vaší pozornost. Ony to 
nejsou jen k sobě vtipně podkládané „nalezenosti“. Objevujte 
příběhy, objevte zprávy z přírody.  

Výstava je instalována v Krajské vědecké knihovně v Liberci od 
27. července do 19. srpna 2021.  

Tak si jí nenechte ujít a potěšte se.  

Darina Martinovská    

PETR KOVÁŘ
 y narozen v dubnu hned po svatém Jiří, kdy vy-
lézají hadi a štíři

 y celý život chodí Podještědím
 y celý život bydlí v Hodkovicích nad Mohelkou
 y celý život si domů nosí kameny, kamínky, 
klacky, dřevíčka, prkna, klády, pařezy, dráty, 
šroubky a jiné vzácnosti… To by vydržela jen 
málokterá… říká a pohladí starou truhlu. Táta 
to také dělal, nosil klacky z lesa a tvořil samo-
rosty, měli jsme jich plný byt. To mám asi po 
něm. Pokračuju… 

 y  Píťa vypráví o každém kousku, pamatuje si, 
kde ho našel, zachraňuje i věci, které jiní lidé 
vyhodí, on jim dává nový život. 

 y  Každá jeho socha má příběh, každá jeho socha vyjadřuje nějaké téma či období Petrova 
života – dobré i horší, veselé i hledající, smutné i bez naděje.

Ty nádherné věci Petra Kováře si zaslouží vaší pozornost. Ony to nejsou jen k sobě vtipně 
podkládané „nalezenosti“. Objevujte příběhy, objevte zprávy z přírody. 

Výstava je instalována v Krajské vědecké knihovně v Liberci  
od 27. července do 19. srpna 2021. 

Tak si jí nenechte ujít a potěšte se. Darina Martinovská   

Virtuální univerzita 3. věku (VU3V) už má svá té-
mata na zimu 
Letní semestr VU3V zabývající se Českými dějinami a jejich sou-
vislostmi II. už mají hodkovičtí studenti-senioři úspěšně za sebou. 
Před sebou teď mají léto a zasloužené prázdniny . 
A co se poslední dobou odehrávalo v zákulisí? Probíhaly přípravy na následující zimní 
semestr 2021 a jak už tak bývá zvykem, volili si stávající studenti VU3V téma, v kterém 
by se chtěli dále vzdělávat. 
Nyní už je vybráno! Od října do prosince 2021 budou studenti-senioři prohlubovat své 
znalosti ve 2 tématech. Prvním novým tématem bude Lidské zdraví a druhým opaku-
jícím se bude Genealogie, hledáme své předky. 
Termíny přednášek a podrobnosti související s výukou obou témat budeme sdílet v zá-
řijovém Kulturním kalendáři. Přeji všem krásné léto a věřím, že se ve zdraví sejdeme za 
začátku zimního semestru . 

Edita Dostálová/ tutor VU3V/ Umíme si pomáhat z.s.
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Podvodníci osloveným klientům bank tvrdí, 
že zjistili napadení jejich účtu. Tito domnělí 
pracovníci banky svými tvrzeními vystraší 
osobu, které volají, přičemž jejich hlavním 
cílem je získat její peníze. Sdělí, že je nutné, 
aby finanční prostředky byly z vlastního účtu 
okamžitě převedeny na jiný účet, který jim 
sdělí,  s tím, že budou po vyřešení celé věci 
následně vráceny, což se samozřejmě nestane.

Pachatelé také mohou tímto způsobem 
vylákat z oběti podvodu i další citlivé údaje, 
které následně zneužijí. 

Aby to vše vypadalo ještě důvěryhodně-
ji, přišli na další trik, kdy klientům sdělí, že 
jejich případem napadení účtu se již zabývá 
kriminální policie a že je bude v následujícím 
telefonátu policista kontaktovat. Skutečně 
jim vzápětí zavolá "podvodný policista", aby 
dokázal tu svou legendu. Působí to vše vel-
mi věrohodně. Jednou z metod těchto pod-
vodů je, aby člověk jednal rychle, okamžitě 
a mnohdy ve stresu. Umí využít manipula-
tivní techniky, kdy člověka zastihnou někde 
v obchodě, v zaměstnání, kde není v klidu 
a dostanou ho do stresu. Vše působí profesio-
nálně. Zavolá člověk, který se tváří, že je z ně-
jakého coll centra, za ním je skutečně slyšet 
nějaký ruch a další hlasy a navíc se odvolává 
na policistu, který skutečně zavolá. Většinou 
při tom podvodníci využívají reálná jména 
i reálné útvary. A také reální čísla coll centra 
bank nebo Policie ČR, která skutečně existují. 

Česká bankovní asociace zaznamenává 
i další případy, které se týkají dalších scénářů. 
Opět kontaktuje zaměstnanec banky klienta 
s tím, že jsou jeho peníze na účtu v ohrožení. 
Přinutí člověka veškeré peníze vybrat, pošlou 

mu QR kód, a prostřednictvím tohoto kódu  
dále vložit do tzv. bitcoinového bankomatu. 
I zde jsou peníze nenávratně pryč. 

Nechybí ani další scénář, kdy pracovník 
banky nabídne klientovi, že vše společně vy-
řeší na dálku. Klient dá útočníkovi vzdálený 
přístup do jejich PC, kdy podvodníci požadují 
instalaci programů AnyDesk a TeamViewer 
pro získání vzdáleného přístupu k počítači, 
čímž jim lidé nadiktují i přístupové údaje ne-
jen k jejich počítači, ale nakonec i do interne-
tového bankovnictví. 

Pokud člověk informuje banku ihned 
poté, co se mu něco takého stalo, je ještě re-
álná šance, že banka muže transakci zastavit. 

Kde berou podvodníci telefonní čísla? 
Dochází k úniku například ze sociálních sítí 
nebo i z různých e-shopů, kde lidé například 
v minulosti platili za objednané zboží. 

Žádná banka se svými klienty nikdy ne-
jedná tímto způsobem. Nikdy po klientovi 
nemůže chtít přístupové údaje k bankovním 
účtům, hesla, PIN kódy. To vše jsou údaje, 
která se nikomu nesdělují, a to ani v této 
době, kdy se kvůli pandemii omezují osobní 
kontakty a komunikace probíhá telefonicky či 
psanou formou.

Preventivní rady, jak se zachovat:
 y Nereagujte na podobné hovory a v žád-

ném případě nesdělujte k Vaší osobě žádné 
citlivé údaje ani bezpečností údaje z vaší 
platební karty, nebo přístupové údaje 
k online bankovnictví.

 y Nikdy nikomu nesdělujte a ani nepřeposí-
lejte bezpečnostní / autorizační kód, který 
Vám přišel formou SMS zprávy.

Podvodníci se vydávají za zaměstnance bank či dokonce i policisty

KRAJ – Policisté v Libereckém kraji zaznamenali již desítky těchto případů. 

Podvodníci využívají metodu tzv. vishingu, při níž se volající člověk vydává za pracovníka banky 
a přesvědčí jejího klienta, aby své peníze převedl z vlastního účtu na jiný. Pachatelé při hovo-
rech užívají tv. spoofing, to znamená, že dokážou napodobit jakékoliv telefonní číslo včetně 
infolinek bank a nyní dokonce i Policie ČR.
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 y Myslete na to, že útočník dokáže napo-
dobit jakékoliv telefonní číslo, odesílatele 
SMS zprávy, ale třeba i e-mailovou adresu.

 y Nikdy nikomu podezřelému neumožňujte 
vzdálený přístup do Vašeho počítače.

 y Sledujte a pečlivě čtěte informace od Vaší 
banky v internetovém bankovnictví.

 y Při každém vstupu do internetového ban-
kovnictví kontrolujte, zda odpovídá domé-
na přihlašovací stránky. Toto platí vždy, 
když někam zadáváte své osobní nebo při-
hlašovací údaje.

 y Aktualizovat software, antivirový pro-
gram, firewall.

 y Buďte neustále ostražití, protože i vy se 
můžete stát cílem podobného podvodného 
jednání.

 y Během, nebo po takovémto podezřelém 
hovoru, si zaznamenejte údaje, které Vám 
útočník sdělil (jména, e-mailové adresy, 

čísla účtů, odkazy na webové stránky, 
apod.)

Apelujeme na veřejnost, aby lidé nereagova-
li na obdobné telefonní hovory, SMS zprávy, 
e-maily, kde se vás někdo pokouší vmanipu-
lovat do situace, že jsou vaše finanční pro-
středky v ohrožení a vy musíte udělat další 
kroky pro jejich záchranu. Kdyby byly vaše 
peníze v ohrožení, tak banka sama zareagu-
je a  učiní další opatření. Pokud se vám již 
skutečně něco podobného stalo nebo stane, 
věc bezprostředně oznamte na Policie ČR 
prostřednictvím bezplatné tísňové linky 158 
nebo na kterékoliv policejní služebně a  in-
formujete svůj bankovní ústav. 

4. 6. 2021
kpt. Bc. Vladimíra Šrýtrová

koordinátorka prevence KŘP Libereckého kraj

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: 21. 8. 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
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Stává se již tradicí, že začátkem července se motorističtí fanoušci těší na tradiční Rally 
Bohemia.  Rally Bohemia odstartuje letos v pátek 9. července v podvečer paralelní rychlostní 
zkouškou na Autodromu v Sosnové, na kterou bude nutné mít zakoupenou vstupenku 
dopředu přes internet. Ještě před tím bude na Autodromu v Sosnové Shakedown a přejímky.
Sobotní etapa začne slavnostním startem na Staroměstském náměstí, na který naváže 
okruhová rychlostní zkouška Městská, která otevře sobotní soutěžení o desetinky. Dále se 
posádky přesunou na náročné rychlostní zkoušky na Liberecku. Nedělní etapa se odehraje 
kompletně na Mladoboleslavsku. Rally je zařazena do Mistrovství České republiky v rally, 
Mistrovství České republiky v rally historických automobilů a na své si příjdou i milovníci 
rallyových Legend.  Letos se opět v rámci Rally Bohemia představí i účastníci  Poháru vozů s 
alternativními pohony. Spolupořadatelem Rally Bohemia je statutární město Mladá Boleslav. 
Fanouškům přejeme krásné zážitky a těm, které rally neokouzlila, děkujeme za toleranci při 
dopravních omezeních. Bližší informace najdete na  nebo na www.rallybohemia.cz
www.facebook.com/rallybohemia 

PŘEHLED UZAVÍREK
den uzavírka RZ silnice, ulice vedoucí RZ spojení

9.7. 8:00 - 21:00 Shake + Show Autodrom Sosnová Martin Bartoníček 730 928 358

10.7. 7:00 - 13:00 RZ 1

Masná, Pivovarská, Parkoviště Pivovarská, 9.května, 

Komenského náměstí, Železná, náměstí Míru, tř. TGM, tř. Václava 

Klementa, Jaselská, Českobratrské náměstí, Klaudiánova

Pavel Zoubek 605 305 863

10.7. 8:30 - 18:30 RZ 2/6
Radvánovice, Karlovice, Svatoňovice, Volavec, Kvítkovice, 

Dubecko
Alexandr Geisler 739 313 391

10.7. 9:00 - 19:00 RZ 3/7 Smrčí, Dlouhý, Chloudov, Vrát, Prosíčka, Líšný Václav Poláček 603 265 076

10.7. 9:15 - 19:15 RZ 4/8
Skuhrov, Huntířov, Bzí, Veselí, Chlístov, Těpeře, Železný Brod (ul. 

Těpeřská)
Jaroslav Stadler 602 168 005

10.7. 10:00 - 20:00 RZ 5/9

Košova, Pelíkovice, Radoňovice, Hodkovice n. M. (ul. Pelíkovická, 

Rychnovská, Pražská, nám. T.G. Masaryka, ul. Koněvova, Kostelní 

vrch), Sedlejovice, Vrchovina, Třtí, Radimovice

Ladislav Rázek 732 587 682

11.7. 6:45 - 16:45 RZ 10/13

Regnerova, Bezděčínská, Vinecká, Pod Borkem, Štyrsova, 

Pražská, Na Šafranici, Viničná, Ve Skalici, Na Kozině, Pivovarská, 

Parkoviště Pivovarská, 9.května, Komanského náměstí

Pavel Zoubek 605 305 863

11.7. 7:00- 17:00 RZ 11/14
Vinec, Rokytovec, Strenice, Niměřice, Dolní Cetno, Podkováň, 

Kováň, Krásná Ves
Josef Urban 722 234 220

11.7. 8:00 - 18:00 RZ 12/15

Klokočka, Maníkovice, Ptýrovec, Klášter Hrdiště nad Jizerou, 

Dolní Bukovina, Borovice, Mukařov, Jivina, Mohelnice nad 

Jizerou

Martin Bartoníček 730 928 358
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Rally Bohemia
Racing aréna Hodkovice nad Mohelkou

Opět známé místo na rychlostní zkoušce Radostín 
s  jednou velkou změnou a tou je objíždění kašny na 
náměstí. Můžeme očekávat velké táhlé smyky, což je 
vždy atraktivní podívaná pro fanoušky. Rychlý nálet 
po kostkách, velké brzdy a obkroužení kašny, po kterém 
následuje ostrá pravá zatáčka a odjezd z náměstí. Parko-
vání u letiště v Hodkovicích cca 600 m od arény. Prostor 
této arény bude oplocen, vstup bude umožněn držitelům 
předem zakoupených vstupenek. Prostor náměstí mimo 
Racing arénu bude veřejnosti volně přístupný za dodržení 
všech bezpečnostních opatření (viz nákres).

Další Racing arény budou umístěné v sobotu na Chloudo-
vě a v Pelíkovicích. V neděli pak v Rokytovci, Dolním Cetně 
a Krásné vsi. Vstup bude stát 100 Kč, ale v této částce bude Program v hodnotě 50 korun. Ten 
bude k vyzvednutí výhradně na ředitelství Rally Bohemia v hotelu Věnec na Staroměstském 
náměstí. Program navíc obsahuje dvě poukázky na kávu v celkové hodnotě 100 Kč u čer-
pacích stanic OMV v Mladé Boleslavi. „Takže zaplatíte stovku, dostanete program, dáte 
si kávu a vyrazíte na skvělé, komentované a bezpečné divácké místo s občerstvením. 
Vstupenky do Racing arén se budou prodávat zhruba od poloviny června výhradně 
přes webové stránky Rally Bohemia, kde se zájemci mohou podrobněji seznámit také 
s přesným umístěním arén včetně onbordu z místa a ukázky průjezdu z každé Racing 
arény,“ upřesňuje Petr Pavlát.
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„Uplynulý rok byl lepší opět předešlého, neboť 
vymizely již vůbec poukázky na potraviny zv. chle-
benky, moučenky, cukřenky atd. a uvolněn byl je-
jich prodej.“ „Vládním nařízením z 11. 8. byl nárok 
na veřejné zásobování chlebem a moukou přiznán 
jen méně majetným osobám, všechny ostatní do-
mácnosti byly odkázány na volný obchod. U peka-
řů byly znova chléb, mouka a bílé pečivo jako před 
válkou a také to bylo v obchodech. 1 kg zahraniční 
bílé mouky stál 8 Kč, jeden chléb také.“

„Nepříjemný byl ale stále nedostatek uhlí a dří-
ví. Dříví bylo proti minulému roku podstatně draž-
ší. 1 m3 tvrdého řeziva stál teď 68 Kč, měkkého 60 
Kč, tvrdá kulatina 52 Kč.“

„Příznačný pro tuto poválečnou dobu byl nedo-
statek bytů, ačkoliv část obyvatelstva buď zemřela, 
nebo padla ve válce, nebo se odstěhovala. Bylo to asi 
tím, že nyní byly zvýšeny daně činžovní a domovní, 
takže domy nebyly tak výnosné jako před válkou. 
Kromě toho také zákonem na ochranu nájemní-
ků nebylo dovoleno majiteli domu vystěhovati ná-
jemníka dříve, dokud mu nenašel vhodného bytu, 
nebo jestliže nájemník s výpovědí nesouhlasil a byt 
si sám nenašel.“ „Tak se nezřídka stalo, že majitel 
domu nemohl ve svém domě získat byt, když ho 
nájemník dobrovolně neuvolnil. Na druhé straně 
bylo také mnoho majitelů domů, kteří nepronajali 
prázdný byt, protože se báli, že by v případě vlastní 
potřeby nebyli pány svého domu.“ „Majitel domu 
nesměl též podle své libosti zvyšovati nájemné, ný-
brž podle zákonem stanovených mezí. Na stavbu 
nových domů nemohl nikdo pomýšleti, poněvadž 
byly 12x až 15x dražší než před válkou.“ „Na do-
mech se dělaly jen nejnutnější opravy (1.000 kusů 
cihel stál teď 520 Kč proti 40 Kč v r. 1914).“

Vydejme se opět proti proudu času a podívejme se, co se dělo v Hodkovicích před sto lety. Třetí 
rok po celosvětovém konfliktu, třetí rok života ve svobodné zemi. Český i německý kronikář 
se v popisu dění shodují, občas některý z nich přidá více podrobností ze „své strany“. Začněme 
jejich shrnutím roku 1921.

Hodkovice nad Mohelkou před 100 lety

O čem se psalo v hodkovických kronikách  
a místním tisku v roce 1921

„Zákonem ustanovené místní osvětové komise 
pracovaly na zvýšení vzdělání lidu rozličnými veče-
ry a přednáškami i světelnými obrazy“ [tj. diaposi-
tivy]. „Přijímaly také opatření, aby mládež do 16ti 
let nemohla navštěvovat veřejné taneční zábavy. 
Ustavováním rodičovských sdružení se snažily za-
ujmout obyvatelstvo pro spojení se školou.“

„O matky a kojence bylo též postaráno. V býv. 
matiční škole byla zřízena v jedné místnosti porad-
na a ustaven spolek matek a dětí. V poradně byli 
kojenci prohlédnuti místním lékařem a  zváženi, 
chudí pak opatřeni i malou výbavou.“

„Aby cit a uvědomění lidu, které bylo válkou 
téměř ušlapáno, bylo znovu vzkříšeno, zřizovány 
byly knihovny a čítárny. Též i v našem městě byla 
zřízena nová česká veřejná knihovna za podpory 
minist. školství a doplněna knihami všech českých 
spolkových knihoven.“ „Základem německé lidové 
knihovny se stala knihovna, kterou před časem za-
ložil ředitel měšťanské školy Josef Fischer.“

„Možno tudíž říci, že se nyní počal vyvíjeti 
čsl. člověk nejen po stránce fyzické, ale i mravní, 
k  čemuž právě pomáhaly nové spolky humánní 
a sociální.“

Leden
„Sobota 1.: V tomto roce muselo ještě být za-

chováno státní přidělování mouky, chleba a cukru.“ 
„Neděle 30.: Ceny potravin v tomto měsíci počínají 
poněkud klesati.“ „Teď stojí 1 kg rýže 8 Kč oproti 
15 Kč v minulém roce, 1 kg hovězího nebo telecího 
masa 22 Kč, 1 kg vepřového 32 Kč.“ –– Doplňme, 
že v roce 1919 stál 1 kg hovězího masa 24 Kč 
a 1 kg vepřového 36 Kč.
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„Úterý 18.: Dnes večer se konala v přeplněném 
sále hotelu Weiss značně bouřlivá schůze ve věci 
vystoupení katechety P. Gottschlicha z  katolické 
církve.“ „Neděle 30.: Dnes odpoledne se odbývala 
v  sále České Besedy četně navštívená schůze, na 
níž mluvili někteří řečníci z Prahy a zdejší krajový 
náboženský reformátor p. Gustav Procházka z Je-
nišovic, farář nové církve československé. Měla účel 
vysvětliti podstatu čsl. náboženství, které se po-
dobalo velmi staré husitské víře pod obojí. Po této 
schůzi přestoupilo mnoho rodin k  nové národní 
církvi.“ –– Tyto události souvisí s vlnou vystu-
pování z církve, která nastala po 1. sv. válce. 
Katolická církev byla pevně spojena s nenávi-
děnou habsburskou monarchií, a proto se od ní 
občané Československé republiky chtěli osvo-

bodit. Mnoho lidí zůstalo bez vyznání, někteří 
vstoupili do Českobratrské církve evangelické, 
na Podkarpatské Rusi přecházeli k pravoslaví, 
a nejvíce lidí přestoupilo do církve Českosloven-
ské. Tato nová národní církev vznikla v lednu 
1920 a navazovala na tradici učení mistra Jana 
Husa. Při sčítání lidu v únoru 1921 se k ní při-
hlásilo 525.333 lidí (z celkem 10.009.587 oby-
vatel ČSR).

„Středa 26.: Následkem prý špatného postave-
ní výhybky vyjel poslední vůz osobního vlaku z ko-
lejí, převrátil se, přičemž bylo 12 osob zraněno.“ 
–– K této nehodě se podrobněji vrátíme v ně-
kterém z příštích článků.

Únor
„Úterý 15.: Dnes bylo sčítání lidu v  celé re-

publice.“ –– V Hodkovicích bylo: 2.583 obyvatel 
(1.657 Němců a 923 Čechů), 411 obydlených 
domů a 6 neobydlených. Německý kronikář si 
povzdechl nad úbytkem německých obyvatel, 
který byl prý důsledkem nepříznivých hospo-
dářských poměrů ve městě. Navíc se při sčítá-
ní nově začal sledovat mateřský jazyk, nikoliv 
obcovací řeč (tj. jazyk pro obecnou domluvu, 
většinou na úřadech).

Školní kronika: „Před sčítáním lidu dne 
15. února přestoupilo mnoho říms. katolíků k círk-
vi československé. Následkem toho změnil se po-
měr v počtu žactva dle vyznání nábož.: 67 %. čsl. 
vyzn., 26 % řím. kat. a 7 % bez vyznání.“ –– Mini-
sterstvo školství muselo řešit změnu ve vyučo-
vání náboženství, tj. povolit vyučování církve 
československé a zredukovat počet hodin círk-
ve římsko-katolické.

Březen
„Neděle 13.: Dnes konala se na náměstí první 

československá mše, kterou sloužil čsl. farář G. Pro-
cházka z Jenišovic.“ –– Nová církev zpočátku ne-
měla vlastní prostory, proto se bohoslužby ko-
naly na veřejných prostranstvích a ve velkých 
společenských místnostech. Hodkovická čsl. 
církev získala svou první kapli až v roce 1924.

„Sobota 26.: Bílá sobota. Po 6ti letech se zase 
koná při vzkříšení obvyklé procesí.“ „Neděle 27.: Naše hory ze dne 25. února 1921
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Jízdy rozsévačů se účastnilo mnoho jezdců a  jeli 
přes Rychnov do Dlouhého Mostu, odkud se ve 2 
hodiny odpoledne vrátili.“ –– První rok po válce 
se procesí nekonalo kvůli silné bouři. Kronika 
bohužel nezmiňuje, proč se nekonalo ani v mi-
nulém roce.

Duben
„Pondělí 11.: Bylo krásné počasí a tak se začaly 

sázet brambory. První květy se ukázaly na třeš-
ních.“

„Pátek 22.: V zaopatřování potravin počíná se 
jeviti již zlepšení. Právě dnes byla prodávána mou-
ka a to 2,5 kg pro osobu.“

Školní kronika: „Učit. sbor nacvičil se žáky 
měšť. a obecné školy divadelní hru „Kouzelné hous-
ličky“, sepsanou Kamilem Záhajským, říd. uč. z Vr-
chů se zpěvy a hudbou od Kajetána Tichého, ředi-
tele školy v Jenišovicích. Hra byla provedena žáky 
zdařile a to zde dvakrát dne 17. dubna odpoledne 
a večer, po třetí pak dne 28. dubna v Bezděčíně. 
–– Za získané peníze jeli žáci na školní výlet do 
Prahy, kde si prohlédli památky a zúčastnili se 
dvou představení v Nár. divadle.

Květen
„Neděle 1.: Svátek práce. Konán byl opět, jako 

každoročně, tábor lidu a večer divadlo v Čes. Be-
sedě.“

„Neděle 15.: Svatodušní svátky byly slaveny 
za krásného počasí. Většina obyvatelstva byla 
na výletech, nebo v přírodních divadlech, hraných 
v okolí. Němečtí střelci měli jako každoročně „stří-
lení na ptáka“, přičemž vítěz byl nazván králem 
střelců a večer veden hudbou domů.“ „První sva-
todušní střelby od roku 1914. Tato národní slav-
nost, kterou navštěvovali v  hojném počtu a  rádi 
i  lidé odjinud, se až do války každoročně konala 
o svatodušním pondělí odpoledne a úterý celý den. 
Od nynějška byla omezena na svatodušní pondělí. 
Letos získala slavnost na přitažlivosti ještě slav-
nostním průvodem městem, v němž jel také vůz 
s Vilémem Tellem.“

„Čtvrtek 26.: Průvodu o Božím Těle se po dlou-
holetém přerušení účastnily zase spolky, mezi nimi 
také střelci s hudbou.“

Červen
„Čtvrtek 2.: Dnes poprvé po několika letech (od 

prosince 1915) pekli a prodávali pekaři opět hous-
ky. Makové byly po 60 h kus, bez máku po 50 h. 
Chléb bez chlebenky 2,5 kg těžký za 15 Kč. Ke kou-
pi byly zase i koláče.“ 

„Neděle 26.: Dnes se konala česká dělnická 
slavnost.“

„Středa 30.: Zasedání městského zastupitel-
stva: městští úředníci a zaměstnanci složili v Čes-
koslovensku předepsaný slib. Nově se upravují 
poplatky za elektřinu, je rozhodnuto zvýšit roční 
paušál za veřejné osvětlení na 9.000 Kč za 9.000 
kWhod., cenu za světelný proud z 5 na 6 Kč a za 
motorový proud ze 3 na 4 Kč od 1. července. Dále 
je rozhodnuto omezit výrobu v cihelně na 200.000 
kusů.“

Červenec
„Počasí: červenec byl velmi horký, nepršelo 

a  proto se vypalovaly louky. Ze všech stran bylo 
slyšet o lesních požárech.“ „Sobota 23.: Za příčinou 
velikého sucha byl městský vodovod otevřen pouze 
2 hodiny denně. Nedostatek krmení nutil sedlá-
ky prodávat dobytek, pročež se snížily také ceny 
masa. 1 kg hovězího nebo telecího stál teď 14 Kč, 
vepřového 24 Kč.“

„Neděle 24.: Dnes konáno bylo poprvé v Hod-Naše hory ze dne 15. dubna 1921
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kovicích okrskové sokolské cvičení, při němž bylo 
účastno mnoho Sokolů a  sokolek z  celého libe-
reckého okrsku. Mohutný průvod táhl městem 
s hudbou na cvičiště u Čížků.“ –– Tělocvičná jed-
nota Sokol byla v Hodkovicích navzdory ústr-
kům založena v roce 1898. Na této slavnosti 
jí turnovská jednota věnovala Sokolský prapor. 

O ten však Hodkováci během 2. sv. války přišli, 
když společně s dalšími věcmi záhadně zmizel 
z úkrytu v turnovské sokolovně. 

Naše hory ze dne 15. července 1921 Naše hory ze dne 29. července 1921
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Srpen
„Pátek 12.: Po velmi horkých, dusných dnech 

přišla dnes těžká bouře s orkánem větru a silným 
deštěm a způsobila velké škody. Následovalo něko-
lik dní s  četnými bouřkami a  dešti, načež přišlo 
zase krásné teplé počasí.“

Září
„Čtvrtek 1.: Začátek školního roku. Poněvadž 

českých dětí přibylo, přenechal německý místní 
školní výbor na základě přípisu minist. školství pro 
českou měšťanskou školu budovu německé školy 
na náměstí vedle radnice čp. 217 (3 třídy) i s ka-
binetem.“ –– Oproti minulému roku už tedy 
odborní učitelé nemuseli přebíhat mezi více 
domy. Ale přesto ani tato budova nebyla dosta-
čující pro potřeby plnohodnotné školy – chy-
běla místnost pro kancelář ředitele, sborovna, 
další kabinet, kreslírna, zimní tělocvična a ješ-
tě další třída. Do nového šk. roku 1921/22 se 
totiž zapsalo 163 dětí. 

Školní kronika: „Vidouce tyto nedostatky, 
které v dalších letech přibýváním žactva mohou se 

zvětšiti, došli jsme k tomu poznání, že lze jich od-
straniti jedině stavbou nové budovy školní. Proto 
dne 25. 11. vyslána míst. šk. výborem k minist. škol-
ství deputace za příčinou podání žádosti o stavbu 
nové budovy pro školu obecnou a  měšťanskou. 
Komise dne 28. 11. sem se dostavivší, prohlédla 
pozemek navržený na novostavbu, uznala tento za 
příhodný a stavbu školy za velmi nutnou.“

„Středa 14.: Začíná se stavět část nové silnice 
Hodkovice – Vlčetín – Český Dub na hodkovických 

Hodkovice na pohlednici ze 20. let 20. st.  
(zdroj: soukromý archiv autorky)

Naše hory ze dne 21. října 1921

Naše hory ze dne 11. listopadu 1921
Titulní stránka aristokratických novin Wiener 

Salonblatt ze dne 15. října 1921

Gablonzer Tagblatt ze dne 2. listopadu 1921
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pozemcích od Blaschkovy továrny po lukách až na 
hranice města u Bohdánkova.“

„Neděle 18.: Začala sklizeň brambor. Kvůli su-

chu jich bylo málo a byly malé. 1 q [tzv. metrák] 
stál 200 Kč.“

Říjen
„Pondělí 24.: Mobilisován roč. 1895 proti 

Maďarsku, poněvadž excísař Karel s  manželkou 
Zittou uprchli letadlem ze Švýcar do Maďarska, 
kde chtěli za pomoci tamějších monarchistů dobýti 
zpět své bývalé říše. Mezi obyvatelstvem nastalo 
vzrušení. Obchody byly lidmi obléhány, aby nakou-
pili potravin pro případ války, protože dřívější zku-
šenosti je poučily, že by později museli všechno dra-
ze platiti. Proto byly potraviny brzy rozprodány.“

Školní kronika: „Den našeho státního osvo-
bození 28. říjen oslaven dětskou akademií odpoled-
ne a večer dne 23. 10. Na den 31. 10. připadlo 100. 
výročí narozenin Karla Havlíčka Borovského, jehož 
bylo vzpomenuto v jednotlivých třídách.“

Listopad
„Počasí: Sněžilo a pršelo, ale ne tolik, aby skon-

čila nouze o vodu. Ještě stále byl vodovod otevřen 
jen od 11 do 1 h v poledne.“

„Čtvrtek 10.: Čsl. vojsko bylo demobilisováno, 
poněvadž exc. Karel musel se svojí chotí opustiti 
Maďarsko a byl spojenými mocnostmi (Anglií, Itá-
lií a Francií) dopraven na ostrov Madeiru.“

„Úterý 22.: V dnešní schůzi obecního zastupi-
telstva bylo uděleno Jos. Hanzlovi, mistru klem-
pířskému v Hodkovicích místo městského vodáka.“ 
––  To jest vodárenského mistra.

„V  tomto zasedání bylo dále sděleno, že dok-
tor Rohan ze Sychrova věnoval při příležitosti své 
svatby 1.000 Kč fondu chudých a zesnulý Ferd. Ho-
frichter odkázal témuž fondu 100 Kč.“ –– Dne 29. 
září se v katedrále sv. Štěpána ve Vídni oženil 
JUDr. Alain Rohan s Margarethe von Schön-
burg-Hartenstein. O měsíc později vyšla v no-
vinách „Gablonzer Tagblatt“ a „Reichenberger 
Zeitung“ zpráva o jeho daru svému domovské-
mu městu.

Prosinec
„Úterý 20.: Schůze obecního zastupitelstva. 

Kromě jiných usnesení bylo povoleno 500 Kč chu-
dým k vánocům a podpory z  chudinského fondu Naše hory ze dne 11. listopadu 1921
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byly zvýšeny o 50 %, tj. na 3.000 Kč ročně od 1. 1. 
1921. Je schválen návrh na půjčku 100.000 Kč od 
městské spořitelny na provoz cihelny.“

„Školní kronika: Dne 21. 12. uspořádána 
dámským odborem N.J.S. zde a v Turnově vánoční 
nadílka, při níž děti přednesly básničky a  zazpí-
valy, načež obdařeny cennými dary, hlavně obuví 
a prádlem.“

Zdrojem informací k tomuto článku jsou 
pamětní knihy česká a německá + kronika 
občanské školy (zdroj: SOkA Liberec). Použi-
té články pocházejí z novin „Hlasy Pojizerské“, 
„Naše hory – časopis Československé strany soci-
alistické pro severní Čechy“, „Gablonzer Tagblatt“ 

(vše ze zdroje: http://www.digitalniknihovna.
cz/kvkli) a „Wiener Salonblatt“ (zdroj: https://
anno.onb.ac.at).

Připomněl Vám článek události či osoby, 
které znáte třeba z doslechu? Máte zajímavé 
informace o historii Hodkovic? Vyprávěl Vám 
někdo, jaké to tu bylo dříve? Neváhejte a ozvěte 
se nám. Třeba právě Vaše vzpomínka pomůže 
dát dohromady další zajímavý příběh. 

Děkujeme našim pamětníkům a všem pře-
jeme pohodové léto.

Martina Pelantová
Spolek rodáků a přátel Hodkovic

https://pratele–hodkovic.cz
rodaci@pratele-hodkovic.cz

Hlasy Pojizerské ze dne 18. prosince 1921
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Obrazem z MŠ
Přejeme všem 

krásné prázdniny!
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NOHEJBALOVÝ ODDÍL S.K.HODKOVICE 
pořádá ve spolupráci s  
ZO OS KOVO Monroe  

NOČNÍ TURNAJ 
20. ročník 

nohejbalového turnaje trojic 
memoriál K. Stoklasy 

datum:    24.7.2021 
místo :    kurty na kluzišti 
prezentace :  na místě do 14.45 hod  

T.Kraus tel : 724024880  
začátek :   15.00 hod 
startovné :  300,- trojice 
hrací systém : dle počtu trojic 

jedna kategorie    : profi a amatéři dohromady 
během turnaje zajištěno tradiční občerstvení 

věcné ceny pro týmy i jednotlivce  
-SPONZOŘI: 

- ŽELEZÁŘSTVÍ BRADÁČ 
- METALO 

Akce podporována z dotačního fondu města 
Hodkovice nad Mohelkou 


