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Úvodní slovo redakční rady

Vážení čtenáři,
po prázdninách pro Vás máme připravené kulturní září. V tomto vydání najdete několik 
pozvánek na akce v regionu a hlavně program tradičních Hodkovických slavností! Věřím, že 
se tam s Vámi potkáme.

Dětem, pedagogům i rodičům přejeme úspěšný a snad i klidnější školní rok!
Za kolektiv redakční rady

Naďa Burianová

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

Jaroslava Holubová

Vlasta Koutová

Jana Kolomazníková

Helena Taybnerová

Marie Vinařová

Jubilanti v září 2021
Jiří Komňacký

Jiří Richter

Rostislav Nosek

Antonín Samek

Máme za sebou 2. ročník Motýlího mejdanu. Počasí nám přálo, program byl 
pestrobarevný, tančilo se, zpívalo, jedlo i pilo… Zkrátka se to povedlo a díky 
vám na Motýlí konto přistálo 22.403 Kč. Fotografie z této akce jsou na titulní 
straně.

Děkujeme vám všem! Rodinný Klub MOTÝLEK
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Informace ze 13. jednání rady města 23. 6. 2021
 –  Rada města projednala a schválila žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břeme-
ne – služebnosti č. IV-12-4018569/VB/2. Obsahem věcného břemene je právo Oprávněné 
umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy, provádět jeho 
obnovu, výměnu a modernizaci. Stavbou jsou dotčeny nemovitosti v majetku města, a to 
pozemek p. č. 1686/1 (ostatní plocha) o výměře 3301 m2 a p.č. 1690 (ostatní plocha) o vý-
měře 931 m2, oba v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou.  Jednorázová finanční náhrada za zří-
zení věcného břemene se smluvně sjednává ve výši 10.000,00 Kč + DPH v zákonné sazbě.

 –  Rada města projednala a podpořila prosbu o pomoc a podporu města Hodkovice nad Mo-
helkou ve věci podání žádosti na ŘSD ohledně možné modernizace protihlukové zábrany 
umístěné na silnici 35 směr Hodkovice nad Mohelkou – Turnov. Výška protihlukových 
stěn je nevyhovující s přihlédnutím k mnohonásobnému zvýšení provozu. Rada města 
podá žádost o řešení situace na ŘSD.

 –  Rada města projednala žádost o opravu schodů vedoucích od kostela do Růžové ulice. 
Žádost podala paní B. R., Růžová…, 46342 Hodkovice nad Mohelkou. Rada města eviduje 
špatný stav schodů, pověřuje starostku města jednáním s Římskokatolickou farností Hod-
kovice nad Mohelkou o řešení odvodu vody z dané lokality a souběžně bude také řešena 
příprava rekonstrukce schodiště. 

 –  Rada města schválila přijetí daru pro Pečovatelskou službu Hodkovice nad Mohelkou ve 
výši 10.000,00 Kč s využitím pro pořízení pedikérského křesla, popřípadě dalších pomůcek 
pro výkon pečovatelské služby od paní V. L., Podlesí…, 46342 Hodkovice nad Mohelkou.

 –  Rada města schválila návrh na obsazení volného bytu v DPS Hodkovice nad Mohelkou 
a přidělila byt č. 16 paní H. H., trvale bytem Hodkovice nad Mohelkou.

 –  Rada města schválila na základě doporučení Dotační komise a předložených podkladů 
přidělení následujících prostředků z Dotačního fondu města. Celkem bylo přiděleno z Do-
tačního fondu města 46.600,00 Kč. 

 –  Rada města po projednání souhlasí s úhradou ušlého zisku ve výši 56.332,00 Kč včetně 
DPH společnosti KáDéČko Bar & Grill, s.r.o., Sokolská 412, 463 42 Hodkovice nad Mo-
helkou, IČ: 05634466 z důvodu uzavření provozu ve dnech 9. – 11. 06. 2021 v souvislosti 
s rekonstrukcí Kulturního domu.

Informace ze 14. jednání rady města 30. 6. 2021
 –  Rada města vzala na vědomí hodnocení činnosti Mateřské školy Hodkovice nad Mohelkou 
za období leden 2021 až červen 2021.

 –  Rada města vzala na vědomí Zprávu o činnosti příspěvkové organizace TS a BH Hodko-
vice za 2. čtvrtletí 2021.

 –  Rada města stanovila od 1. srpna 2021 do 31. srpna 2021 počet pracovních úvazků MěÚ 
na 14 úvazků a ukládá tajemnici MěÚ podniknout všechna personální opatření k realizaci 

Informace z rady a zastupitelstva města
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schválené změny. Jedná se o pozici asistent tajemníka městského úřadu, z důvodu předání 
agendy.

 –  Rada města schválila Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Liberec-
kého kraje – oblast podpory: Kultura, památková péče a cestovní ruch, program č.: 7.1 
Kulturní aktivity v Libereckém kraji č. OLP/2291/2021 na projekt s názvem „Hodkovické 
slavnosti 2021“.

 –  Rada města schválila přijetí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje – oblast 
podpory: Požární ochrana a prevence kriminality, program č. 1.1 Podpora jednotek po-
žární ochrany obcí Libereckého kraje na projekt Osobní ochranné prostředky v max. výši 
38.160,00 Kč.

 –  Rada města schválila přijetí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje – oblast 
podpory: Požární ochrana a prevence kriminality, program č. 1.1 Podpora jednotek požár-
ní ochrany obcí Libereckého kraje na projekt Věcné prostředky požární ochrany v max. 
výši 50.640,00 Kč.

 –  Rada města souhlasí s návrhem směrnice Mateřské školy v Hodkovicích nad Mohelkou 
ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole od 1.09.2021 do 
31.08.2022 a podmínky splatnosti. Výši úplaty za měsíční platbu ve třídě s celodenním 
provozem (čl. 3) na 700,- Kč a výši úplaty v období omezení nebo přerušení provozu podle 
čl. 4, odst. 1) na 148,- Kč a v odst. 2) na 390,-Kč. Ostatní ustanovení směrnice zůstávají 
beze změny.

 –  Rada města neschválila žádost o prodej pozemku p.č. 1309/4 v k.ú. Pelíkovice, kterou 
podala paní Mgr. L. B., Pelíkovice …., 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou a předává věc 
k rozhodnutí do zastupitelstva města.

 –  Rada města schválila v souvislosti s mimořádnou přírodní katastrofou způsobenou dne 
24. června 2021 tornádem poskytnutí finanční výpomoci ve výši 20.000,00 Kč Městu 
Hodonín, IČO: 00284891.

 –  Rada města schválila v souvislosti s mimořádnou přírodní katastrofou způsobenou dne 
24. června 2021 tornádem poskytnutí finanční výpomoci ve výši 20.000,00 Kč Městysi 
Moravská Nová Ves, IČO: 00283363.

 –  Rada města schválila v souvislosti s mimořádnou přírodní katastrofou způsobenou dne 
24. června 2021 tornádem poskytnutí finanční výpomoci ve výši 20.000,00 Kč obci Mi-
kulčice, IČO: 00285102.

 –  Rada města schválila v souvislosti s mimořádnou přírodní katastrofou způsobenou dne 
24. června 2021 tornádem poskytnutí finanční výpomoci ve výši 20.000,00 Kč obci Hruš-
ky, IČO: 00283185.

 –  Rada města schválila v souvislosti s mimořádnou přírodní katastrofou způsobenou dne 
24. června 2021 tornádem poskytnutí finanční výpomoci ve výši 20.000,00 Kč obci Lužice, 
IČO: 44164343.

 –  Rada města schválila v souvislosti s mimořádnou přírodní katastrofou způsobenou dne 
24. června 2021 downburstem poskytnutí finanční výpomoci ve výši 20.000,00 Kč obci  
Kryry - Stebno, IČO: 00265080.
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Informace ze 3. mimořádného jednání rady města 28. 7. 2021
 –  Rada města schválila rozpočtové opatření č. 4/2021. Příjmy v rozpočtové změně jsou 
1.000.000,00 Kč, výdaje v rozpočtové změně jsou 1.000.000,00 Kč a změna financování 
v rozpočtové změně je 0,00 Kč. Příjmy po této rozpočtové změně budou 57.964.223,44 Kč, 
výdaje po rozpočtové změně budou 73.096.233,44 Kč a financování po rozpočtové změně 
bude 15.132.000,00 Kč. Tabulka s upřesněním jednotlivých položek je součástí materiálů.

 –  Rada města po projednání souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 
S/0012/2021 ze dne 19.4.2021 uzavřené se společností AURUM BUILDING s.r.o., č.p. 34, 
294 30 Pětikozly, IČ: 24283223. Dodatkem se navyšuje cena Díla o částku 9.785,07 Kč + 
DPH z důvodu navýšení pořizovací ceny přístřešku.

 –  Rada města projednala žádost o opravu střechy na adrese Sokolská 105, kterou podali P. 
a R. B. Stav střechy je dlouhodobě v havarijním stavu, hrozí prolomení střechy. Rada měs-
ta pověřuje pana Petra Hanuse, ředitele TS a BH Hodkovice zajištěním návrhu a cenové 
nabídky na opravu střechy v havarijním stavu.

 –  Rada města souhlasí s žádostí o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služeb-
nosti č. IV-12-4018324/VB/01. Obsahem věcného břemene je právo oprávněné umístit, 
provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy, provádět jeho obnovu, 
výměnu a modernizaci. Stavbou bude dotčena nemovitost v majetku města, a to pozemek 
p. č. 1202 (ostatní plocha) o výměře 139 m2 v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou. Jednorázová 
finanční náhrada za zřízení věcného břemene se smluvně sjednává ve výši 2.000,00 Kč 
plus daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby.

 –  Rada města vzala na vědomí informaci o stavu dluhů za užívání městských bytů ke dni 
30 06. 2021. Dluhy činí 105.905,00 Kč.    

 –  Rada města projednala dvě varianty řešení úpravy podloží chodníku na Liberecké ulici. 
Při kontrolním dnu bylo zjištěno, že podloží tvoří jíl, který nemá potřebnou nosnost na 
chodník. Varianty řešení předložila společnost PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 
100 00 Praha 10, IČ: 43005560. Rada města po projednání zvolila variantu se stabilizační 
vrstvou z kameniva a betonu a souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze 
dne 27.4.2021 uzavřené se společností PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 
Praha 10, IČ: 43005560.  Dodatkem se navyšuje cena Díla o částku 237.787,20 Kč + DPH.

 –  Rada města projednala informaci o poškozených účelových komunikacích po deštích dne 
17. a 18. července 2021 a souhlasí s provedením nutných oprav komunikací v havarijním 
stavu.

 y   Cesta na Dolním Záskalí UK - 49 – odsouhlasená cenová nabídka na opravu ve výši 
169.884,00 Kč včetně DPH

 y   Cesta na Žďárku UK - 65 – odsouhlasená cenová nabídka na opravu ve výši 352.811,80 
Kč včetně DPH

 – Rada města souhlasí s nabídkou na opravou střechy na objektu sousedícím s kotelnou 
v předpokládané výši 62.000,00 Kč včetně DPH. Nabídku podal pan J. Kvapil, Václavice…, 
46334 Hrádek nad Nisou.

 – Rada města souhlasí s výměnou kuchyňské linky v bytě č. 16 v DPS.
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Informace ze 4. mimořádného jednání rady města 17. 8. 2021
 –  Rada města schválila Smlouvu o dílo se společností Tritius Solutions a. s., Vodní 258/13, 
602 00 Brno, IČ 05700582, na instalaci a konfiguraci knihovního systému Tritius, včetně 
převodu dat ze stávajícího systému. Cena za nákup licence, implementaci a převod dat je 
26.983,50 Kč vč. DPH, roční udržovací poplatek a poplatek za hosting je 12.705.- Kč vč DPH 
(od roku 2022).

Úplné znění usnesení rady města a zastupitelstva města najdete na www.hodkovicenm.cz
Zapsala Markéta Khauerová – starostka města

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města  
Hodkovice nad Mohelkou  

se bude konat 
8. 9. 2021 od 17.30 hodin

Místo konání: obřadní síň.

Těšíme se na Vaši účast

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

ODPADY – NOVINKY

PODNIKATELÉ se mohou od 1.7.2021 zapojit po uzavření smlouvy s městem do 
obecního systému odpadového hospodářství. Porobnosti jsou na letáku vloženém 
do kulturního kalendáře. 

NA HŘBITOV umístí město nový kompostér k odkládání rostlinných zbytků a hlíny. 
Kompostér se bude nacházet v zadní části hřbitova a nahradí původní plochu pod 
kaštanem. Plastové ozdoby a květináče se třídí zvlášť do nádoby na plasty. 

DOTAZNÍK TŘÍDÍME DOMA Občané Hodkovice se mohou stále do 15. září 2021 
zapojit do vyplňování dotazníku, který se týká nového systému třídění odpadů. Do-
tazník je k vyzvednutí v budově radnice nebo lze vyplnit elektronicky prostřednictvím 
mobilního rozhlasu. 
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Město Hodkovice nad Mohelkou 
náměstí T. G. Masaryka 1, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou 

  

INFORMACE PRO PODNIKATELE 
Právnické a podnikající fyzické osoby 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 Městského úřadu 
Hodkovice nad Mohelkou.  Ceník za varianty sběrných prostředků je uveden na druhé straně 
letáku. V současné době město umožňuje zapojení pouze s vybranými tříděnými 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 odpadu 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 prostředí 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:  
 podnikatel si vybere variantu sběrných nádob v ceníku  
 pošle na OŽP (stačí e-mailem) údaje za firmu dle živnostenského rejstříku – název, sídlo, 

IČ, DIČ, doručovací adresa nebo datová schránka, email, telefon, adresa provozovny, 
osoba oprávněná jednat za firmu  

 OŽP prověří údaje, případně navštíví provozovnu a připraví smlouvu k podpisu 
 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 
 OŽP zajistí přistavení zvolených nádob k provozovně, pytle na tříděný odpad si vyzvedne 

podnikatel na Technických službách Hodkovice, přístup na sběrný dvůr se bude prokazovat 
platnou smlouvou  
 

Výhody zapojení do odpadového systému města:  
 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) 
 nebo legální přístup s tříděnými odpady na sběrný dvůr v Pelíkovické ulici (Varianta 4) 
 pro případ kontroly ze strany ČOI nebo ČIŽP se podnikatel prokáže smlouvou, že odpady 

náležitě třídí 
 příznivé ceny  
 za odpady, které podnikatel odevzdává v rámci obecního systému nemusí vést evidenci 

tzn. nemusí uchovávat doklady o jejich předání oprávněné osobě (svozové firmě). 
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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 336,00 

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 

Varianta 2 nádoby u provozovny: 240 l na papír, 240 l na plasty 624,00 

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 

Varianta 3 nádoby u provozovny: 1100 l na papír, 1100 l na plasty 876,00 

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 

Varianta 4 vytříděný odpad Původce odkládá do sběrných prostředků  876,00 

na sběrném dvoře v Pelíkovické ulici, dopravu na sběrný 

dvůr si zajišťuje samostatně    

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 Mohelkou. 
Cena zůstává stejná jako při využívání nádob.    

U Varianty 2,3 lze na základě požadavku Původce nádobu na papír nebo plasty nahradit i 
nádobou 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, 
vyzvedávají 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 odsouhlasit. 

Seznam veřejných stanovišť je uveden na webových stránkách města www.hodkovicenm.cz 
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NOVINKY V KNIHOVNĚ
LISOTPÁD
Alena Mornštajnová
Ptali jste se někdy sami sebe, jaký by byl váš život, kdy-
by v listopadu 1989 dopadlo všechno jinak? Jaké by byly 
naše osudy, kdyby komunismus neskončil a my zůstali 
za železnou oponou oddělující nás od světa i jeden od 
druhého?

VOŇAVÁ LÉKÁRNA
Anna Ruheová
Lucie se se svými rodiči přestěhuje do sta-
ré vily. Tak začíná jedno z největších dobro-
družství, které kdy zažila. Vila je provoněná 
nejrůznějšími vůněmi, které ovšem odnikud 
nevycházejí. Co to má znamenat? Lucie se 
spolu se svým bratrem Benem a sousedem 
Matsem vydají hledat tajemství, které staro-
bylá vila ukrývá. Když se jim podaří otevřít 
tajný vchod do skryté místnosti, nestačí se 
divit. Objeví nespočet neobyčejných lahvi-
ček parfémů, jejichž obsahy se divně lesk-
nou a třpytí. Tajemné místo skrývá ale také 
spoustu nebezpečí a zvláštních kouzel.

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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VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU
Hodkovice nad Mohelkou

pro zimní semestr 2021/22 otevíráme 2 kurzy

LIDSKÉ ZDRAVÍ a GENEALOGII, hledáme své předky

LIDSKÉ ZDRAVÍ zahajujeme ve čtvrtek 30. září 2021.
GENEALOGII zahajujeme v pondělí 4. října 2021.

Začínáme vždy v 15:00 h. 
v počítačové učebně ZŠ T. G. Masaryka, J. A. Komenského 467.

Studijní poplatek 300Kč/ osobu/ semestr (říjen – prosinec).
Setkávat se budeme vždy 1x 14 dní, za semestr se uvidíme celkem 6x.

Pokud Vás jedno z uvedených témat oslovilo, přijďte se ve čtvrtek 30. 9. nebo 
v pondělí 4. 10. nezávazně podívat. Rozhodnete se až po přednášce. Přihlášky ke 

studiu budou na místě k dispozici. 

VU3V může studovat prakticky každý, kdo je senior, popř. invalidní důchodce. Jde 
o přívětivější obdobu univerzity třetího věku, která přichází do Hodkovic nad Mohelkou. 

Projekt realizuje ČZU v Praze a jejím cílem je zejména vzdělávání a setkávání seniorů.

Koordinátorem tohoto vzdělávání je nezisková organizace UMÍME SI POMÁHAT, z.s.

Na setkání se těší
Mgr. Edita Dostálová, tel: 705 283 856

E-mail: e.dostalova@effem.cz, edita.dostalova@umime-si-pomahat.cz

Osnova – LIDSKÉ ZDRAVÍ
1. Základní pojmy v lékařství – buňka, krev, srdce
2. Soustava cévní, dýchací a zažívací systém 
3. Nervová soustava a její choroby
4.  Nemoci stáří – "proti věku není léku“ - Alzheimerova demence, multiinfarktální 

demence a demence s Lewyho tělísky
5.  Nejzávažnější choroby - hypertenzní choroba, krevní tlak a jeho měření, rozdělení 

a příčiny vysokého krevního tlaku
6. Ateroskleróza, cukrovka a selhávání srdce

Osnova – GENEALOGIE, hledáme své předky
1. Úvod do genealogie a její dějiny
2. Jak se tvoří rodokmen, příbuzenství ve světě
3. O matrikách
4. Využití archivních materiálů ke studiu předků
5. Vývoj našich příjmení, genealogie a genetika
6. Rodové kroniky a srazy
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SPORTOVNÍ KLUB HODKOVICE NAD MOHELKOU  
oddíl Volejbalu informuje: 

 

VOLEJBAL   
pro děti a mládež 

 
KDY:  středa od 17 – 19 hodin (poprvé 8.9.2021) 

 

KDE:  Sportovní hala v Hodkovicích n. M. 
 

KDO: kluci a holky ve věku cca 10 – 17let 
 

Na trénink: vhodnou sportovní obuv, sportovní oblečení, pití  
 

„Vítáme nové posily a těšíme se i na stávající hráče a hráčky.“ 
 

Na všechny se těší za tým trenérů Hana Kaštovská tel.: 737 703 722. 

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: 12. 9., 23. 10. a 13. 11. 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
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Děkujeme všem, kdo jakoukoli formou pomáhali a podporovali činnost naší mateřské školy 
ve školním roce 2020 – 2021, především rodičům, partnerům, zřizovateli a dalším přízniv-
cům. Děkujeme rodičům za úzkou spolupráci při distančním vzdělávání, za posílání vypra-
covaných pracovních listů, obrázků, fotek dětí. Vše jsme společně zvládli i díky VÁM. Vaší 
podpory a pomoci si velmi vážíme!

PODĚKOVÁNÍ Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

Díky našemu zřizovateli, městu Hodko-
vice nad Mohelkou, v čele s paní starostkou 
Ing. Markétou Khauerovou a spoluprací ce-
lého jejího týmu, se může díky finanční pod-
poře z rozpočtu naše školka pyšnit novými 
prvky na zahradě, novými koberci, vymalo-
váním velkých prostor, novými didaktickými 
pomůckami a hračkami pro děti, jídelními 
stolky, židličkami atd.

Děkuji za zájem o dění ve školce a pomoc 
v období covidových nařízení, byla to neleh-
ká situace a byli nám velkou oporou. Děkuji 
velice zřizovateli za velký zájem o mateřskou 
školu.

 Velké díky bych ráda vyslovila všem za-
městnancům mateřské školy za ochotu, pěk-

ný přístup k dětem, vzdělávání při distanční 
výuce nejen předškoláků, ale i podnětů mlad-
ším dětem. Děkuji i za jejich nápady, vstříc-
nost a obětavost při veškerém dění v MŠ.

 Všechny akce, které pořádáme, je neje-
nom třeba uvážlivě naplánovat, promyslet, 
uskutečnit, ale je zapotřebí také vynaložit 
spoustu vlastního času a ochoty. Za toto vše 
nejenom jim, ale i jejich rodinám velmi děku-
ji. Vážím si velice Vaší práce.

 Už nyní se nedočkavě těšíme na nový 
školní rok a mnoho dobrodružství, které 
s dětmi zažijeme!

Mgr. Irena Ryplová
Ředitelka školky

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ

Čerpací stanice KM Prona  
Hodkovice nad Mohelkou

přijme obsluhu občerstvení.
Jedná se o práci na dlouhý – krátký týden 

na dvanácti hodinové směny.

Bližší informace získáte na tel. 602 131 425



KINO – ZÁŘÍ 2021 
HODKOVICE NAD MOHELKOU

Pátek 3. září v 18.00 hodin

KŘUPAVÍ MAZLÍČCI
Co byste dělali, kdybyste dostali krabici sušenek ve tvaru zvířátek, která mají 

kouzelnou moc proměnit vás v jakékoli zvíře? Rodinná animovaná komedie USA/

Španělsko. Délka 105 minut. Vstupné 70 Kč.

Pátek 10. září v 19.00 hodin

BÁBOVKY
Romantická komedie (ČR/SR) podle bestselleru Radky Třeštíkové mapuje 

současné partnerské i  rodinné vztahy a  ukazuje zábavné a  trefné situace 

z  každodenního života, které zná každý z  nás. Doporučeno od 12 let. Délka 

97 minut. Vstupné 90 Kč.

Pátek 17. září

MĚSTSKÉ SLAVNOSTI – KINO NEPROMÍTÁ

TÝDEN PRO RODINU
Úterý 21. září v 17.00 hodin !!!

GUMP-PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT
„Jsem Gump a byl jsem toulavej pes…“ Rodinný film režiséra F.A. Brabce je o světě 

viděném očima toulavého psa Gumpa. O světě, o kterém mnoho z nás moc neví. 

Česko. Délka 92 minut. Vstupné - zdarma.

Čtvrtek 23. září v 19.00 hodin !!!

MUŽ SE ZAJEČÍMA UŠIMA
Česká tragikomedie o muži (M. Krobot), kterému se život převrátí vzhůru nohama 

díky své schopnosti slyšet vše, co si lidé povídají a na co myslí. Doporučeno od 

12 let. Délka 103 minut. Vstupné 90 Kč.

PŘEDSÁLÍ KINA – VÝSTAVA OBRAZŮ JANY HAVELKOVÉ

Připravujeme na říjen: Prvok, Šampón, Tečka a Karel, Dení-

ček moderního fotra, Shocky & Morthy: Poslední velká akce



KINO – ZÁŘÍ 2021 
HODKOVICE NAD MOHELKOU

BÁBOVKY
pátek 10. 9. v 19. 00, 90 Kč

Česká komedie podle bestselleru Radky 
Třeštíkové mapuje současné partnerské 
i rodinné vztahy a ukazuje zábavné a tref-
né situace z každodenního života,  které zná 
každý z nás.

GUMP – PES, KTERÝ  
NAUČIL LIDI ŽÍT
úterý 21. 9. v 17. 00, ZDARMA

Příběh psí lásky, pravdy a naděje. Je o síle 
a nezlomnosti, která se ukrývá v každém psovi.

MUŽ SE ZAJEČÍMA UŠIMA
čtvrtek 23. 9. v 19. 00, 90 Kč

Česká tragikomedie M. Krobota o muži, 
kterému se život převrátí vzhůru nohama 
ze dne na den, a o tom, jak  naše představy 
o životě někdy mohou být zároveň smutné i komické. 

NENECHTE SI UJÍT

PROMÍTÁME – pravidelně každý pátek: září, duben, květen, červen: 
běžná představení od 19.00 hodin, dětská představení od 18.00 hodin. 
V ostatních měsících o 30 minut dříve.

VSTUPNÉ – filmoví distributoři začínají uvolňovat premiérové filmy i pro 
kina našeho typu, tedy kina, která nejsou digitalizovaná (E-cinema). Nese to 
s sebou modernizaci našeho promítacího zařízení, za kterou děkujeme 
zřizovateli kina Městu Hodkovice nad Mohelkou, a pochopitelně i vyšší 
požadavky na cenu vstupenky dané distributory. Věříme ale, že naši diváci 
uvítají program s aktuálnější nabídkou filmů.

SLEVOVÉ KARTIČKY – si mohou diváci vyzvednout zdarma v pokladně kina 
a sbírat razítka za každou zakoupenou vstupenku. Kartička s pěti razítky 
slouží jako vstupenka na další představení.
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Nešťastné události se nevyhýbaly ani trati v Hodkovicích nad Mohelkou. Před sto lety zde 
havaroval vlak, ale v městské kronice je pouze stručná zmínka: „Rok 1921. Leden. Středa 26.: 
Následkem prý špatného postavení výhybky vyjel poslední vůz osobního vlaku z kolejí, převrátil 
se, přičemž bylo 12 osob zraněno.“ Abychom se dozvěděli více podrobností, nahlédněme do 
dobového tisku a pamětní knihy železničních stanic ČSD.

Železniční nehoda na hodkovickém nádraží v roce 1921

Hned druhý den po nehodě vyšly články 
v německy psaných denících Reichenberger 
Zeitung a Gablonzer Tagblatt. 

První z nich píše: „Předposlední vagón 
osobního vlaku č. 733 z Turnova, který měl po-
dle jízdního řádu dorazit do Liberce ve 12 hodin 
a 47 minut odpoledne, při vjezdu na nádraží ze 
zatím neznámých důvodů vykolejil a převrátil se. 
Lokomotiva a předchozí část vlaku projely stej-
ným místem bez nehody. Poslední vůz vykolejil 
pouze na jedné nápravě a nebyl poškozen. Před-
ní nepoškozená část vlaku byla poté vypravena 
dále do Liberce, kam dorazila ve 2 hodiny 27 
minut odpoledne. Přitom přivezla 12 zraněných 
cestujících, kteří byli již v Hodkovicích ošetřeni. 
Opakované lékařské vyšetření v  Liberci ukáza-
lo, že se jedná o mírná zranění, většinou řezné 
rány způsobené rozbitými okny vozu. Následuje 
seznam zraněných: Gustav Mandelik, obchod-
ník z Kolína; Marie Trautmann z Růžodolu I.; 
Kateřina Peuker tamtéž; Františka Hozáková 

z  Vesce; Josefina Posselt z  Loučné u  Hrádku 
n. N.; Gustav Hermann tamtéž; Marie Votavo-
vá z  Přívor u  Všetat; Adolf Mahler, cestovatel 
z Františkova; Marie Mansfeldová z Bezděčína 
u Mladé Boleslavi; František Drab z Chrastavy; 
Anna Veverková z  Prahy 2 a  Josef Pivoňka ze 
Soběšína u Kutné Hory. Někteří ze jmenovaných 
utrpěli řezná poranění, někteří si jen stěžovali na 
bolesti hlavy a neměli žádná další zranění. Ani 
zlomeniny se nevyskytnuly. Liberecká nemocnice 
převzala dva posledně jmenované – Anna Vever-
ková utrpěla zranění na levé straně obličeje a na 
pravém koleni, takže byla převezena do nemocni-
ce místní dobrovolnou záchrannou společností. 
Josef Pivoňka měl řeznou ránu na levém stehně.“

Reichenberger Zeitung ze dne 27. ledna 
1921 (zdroj: http://www.digitalniknihovna.cz)
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Zatímco liberecké noviny tuto zprávu 
umístily až na konci třetí stránky, pro Gab-
lonzer Tagblatt to byla hlavní zpráva na ti-
tulní stranu. Ze stručného překladu se dozví-
dáme, že: „Dnes v poledne [v záhlaví je datum 
události, tj. 26. ledna] došlo na severozápadní 
železniční trati k  vážné nehodě. Když pražský 
polední vlak dorazil před půl jednou do stani-
ce Hodkovice, krátce před vjezdem, v  takzvané 
vykládací oblasti, vykolejil předposlední vagón 
a ihned se převrátil. Naštěstí vlak již při vjezdu 
do stanice zpomalil a díky tomu byl okamžitě za-
staven. Z cestujících v převráceném vagónu bylo 
18 zraněno lehce. Těžce se zranila žena z Prahy, 
která byla údajně krátce po operaci. Nezranění 
cestující museli opustit vůz bez pomoci, zraněné 
vyvedl z vozu vlakový personál. Lékař, který byl na 
místě, poskytl zraněným první lékařskou pomoc. 

Po telefonní komunikaci přijeli zvláštním vlakem 
z Liberce a Turnova další lékaři a pomocný per-
sonál. Nehoda měla za následek dvouhodinové 
zpoždění vlaku a všichni zranění lidé pokračovali 
ve vlaku do Liberce. Základní příčina vykolejení 
jednoho z vozů nebyla dosud objasněna, ale věří 
se, že spočívá ve špatné poloze výhybky.“

Gablonzer Tagblatt ze dne 27. ledna 1921 
(zdroj: http://www.digitalniknihovna.cz)

Pamětní kniha železničních stanic ČSD 
byla založena v roce 1923 podle výnosu mi-
nisterstva železnic. Přednosta stanice Josef 
Řehák se v úvodu vrací také k této nehodě 
a vysvětluje příčinu i následující dění.

Pamětní kniha železničních stanic ČSD 
(zdroj: http://www.badatelna.eu)

Zatím se nepodařilo nalézt více informací, 
např. o zmíněném soudním vyšetřování. Ale 
podle následujících záznamů v pamětní knize 
ŽS pracovali oba vyšetřovaní železničáři na 
svých místech i v následujících letech. Výhyb-
kář pan Hudec byl v roce 1935 penzionován. 

První český přednosta pan Josef Řehák ze-
mřel po krátké nemoci 3. března 1926.

Martina Pelantová, Spolek rodáků a přátel Hodkovic
https://pratele–hodkovic.cz, rodaci@pratele-hodkovic.cz

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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HASIČI RADÍ OBČANŮM

Slyšíte občas zvuk sirény a nevíte, co to znamená nebo co byste měli dělat? Máte pocit, že Vás 
„houkání“ obtěžuje a že je k ničemu? Pojďme si společně osvětlit význam varování obyvatelstva.

Varování obyvatelstva je prvořadým opatřením 
ochrany obyvatelstva. Jeho účelem je informo-
vání o hrozícím nebezpečí a předání informací 
o  neodkladných opatřeních k  zajištění Vašich 
životů a zdraví. K varování se využívají rotační 
a elektronické „mluvící“ sirény, místní rozhlasy, 
mobilní vyhlašovací prostředky (např. mobilní si-
rény, výstražná rozhlasová zařízení na vozidlech 
zasahujících složek). Dále může být varování pro-
vedeno přímo, varováním občanů příslušníky za-
sahujících složek a prostřednictvím rozhlasového 
a televizního vysílání.

K varování obyvatelstva slouží jeden varovný 
signál, a  to „Všeobecná výstraha“. Vyhlašuje se 
kolísavým tónem sirény po dobu 140 s. Kolísavý 
tón může zaznít 3x po sobě v tříminutových inter-
valech. U elektronických sirén, místních rozhlasů 
a mobilních sirén po zaznění všeobecné výstrahy 
následuje tísňová informace o charakteru ohro-
žení (např. „Nebezpečí zátopové vlny“, „Chemická 
havárie“ „Radiační havárie“…). Všeobecná výstra-
ha je vždy pokynem pro ukrytí v budovách a pro 
získání dalších informací o příčině vyhlášení toho-
to varovného signálu.

Další signály, které můžete slyšet, nejsou va-
rovnými signály! Signál „Zkouška sirén“ slouží 
k ověřování provozuschopnosti varovného sys-
tému. Provádí se zpravidla každou první středu 
v měsíci ve 12.00 hodin a je vyhlašována nepře-

rušovaným tónem sirény po dobu 140 sekund. 
U elektronických sirén po provedení signálu 
následuje informace: „Zkouška sirén“. Často pak 
můžete slyšet signál „Požární poplach“. Ten slouží 
ke svolání jednotek požární ochrany k výjezdu na 
zásah. Je vyhlašován přerušovaným tónem sirény 
po dobu 60 sekund. U elektronické sirény napodo-
buje zvuk trubky: „HÓ-ŘÍ, HÓ-ŘÍ“.

A teď už jen pár rad, jak se chovat po zaznění va-
rovného signálu Všeobecná výstraha:
 y Co nejrychleji se ukryjte v budově (i tehdy, když 

jedete autem, zastavte a vyhledejte úkryt).
 y Dejte přednost místnostem ve vyšších patrech, 

nezdržujte se ve sklepních prostorech.
 y Uzavřete dveře a okna, vypněte větrání či kli-

matizaci, utěsněte ventilační otvory a prostory 
pod okny a dveřmi, např. použitím izolační 
pásky nebo deky.

 y Nezdržujte se v blízkosti oken.
 y Nezatěžujte zbytečně telefonní linky
 y Poskytněte vlastní úkryt všem, kteří jej potře-

bují.
 y Zapněte si rádio nebo televizi a sledujte další 

informace.
 y Dbejte pokynů příslušníků zasahujících složek.
 y Bez pokynu neopouštějte úkryt.

autor: kpt. Mgr. Michaela Stará
HZS Libereckého kraje

Varování obyvatelstva

PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom poděkovali IVO KOLOMAZNÍKOVI za organizaci jubilejního 10. fotbalo-
vého utkání Hodkovických pardálů, které se konalo v sobotu 21. srpna 2021.

Dále děkujeme KáDéčku, restauraci Na koupališti, fotbalovému oddílu, rozhodčím a dal-
ším, kteří se podíleli na realizaci tohoto utkání. 

Děkujeme také všem divákům, kteří na utkání přišli.
Hodkovičtí pardálové
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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
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e
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LÁSKA
od Mohelky
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45.ročník  Lesního běhu 
 

Faistauerův memoriál 
 

Hodkovice nad Mohelkou         Skalní údolí     So 2. října 2021  
 
Pořádá:            SK Hodkovice n. Moh. - oddíl lyžování 
 
Start:             kategorie mládeže v 9.30 hod.  
                         kategorie muži v 11.30 hod. 
 

Prezentace:          na místě od:     8.30 hod průběžně 

                              elektronicky: www.burin.cz  
                                                            na místě    elektronicky 
Startovné:         dospělé kategorie 80,- Kč            60,-Kč 
                        dorost                    40,- Kč            20,-Kč 
                         žactvo 5.-8.kat.     40,- Kč            20,-Kč 
                              žactvo 1.-4.kat.      20.- Kč           10,-Kč 
 
Ředitel závodu:  POKORNÝ Pavel 
Prezentace:  ŠVORCOVÁ Martina 
Velitel trati:           BRADÁČ  Bohumil 
Hlavní rozhodčí:   FIALA  Jaroslav   
 

Závodí se podle pravidel lyžování o hodnotné ceny! 
Závodní kategorie                                  roč. narození                délka tratí 
 

1 a 2. Předžákyně a předžáci  2015 - 2014                150 m   
3 a 4. Žákyně a žáci nejmladší              2013 - 2012                300 m 
5 a 6. Žákyně a žáci mladší                  2011 - 2010            750 m 
7.   Žákyně starší                                    2009 - 2008               1000 m 
8.   Žáci starší                                         2009 - 2008               1500 m 
9.  Dorostenky mladší                 2007 - 2006            1500 m 
10. Dorostenci mladší                             2007 - 2006              2800 m 
11. Dorostenky starší                              2005 - 2004                2800 m 
12. Ženy                                                2003 a starší              2800 m 
13. Dorostenci starší                              2005 - 2004                   3600 m 
14. Muži veteráni                     2. 10. 1981 a starší            7200 m 
15. Muži hlavní závod                            2003 – 1. 10. 1981                    7200 m  

                      www.burin.cz 


