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Úvodní slovo redakční rady
Vážení čtenáři, vzhledem k situaci kolem nás, jsme pro Vás připravili poněkud netradiční 
vydání kulturního kalendáře. Bohužel nevíme, jak se bude vše vyvíjet, a proto Vás nemůžeme 
prostřednictvím dubnového vydání pozvat na žádné akce. Avšak o důležité informace rozhodně 
nepřijdete! Navíc jsem si pro Vás připravili jednu z hodkovických pohádek, pro zlepšení nálady 
v těchto náročných časech.

Za redakci kulturního kalendáře Vám přeji pevné zdraví, klid a pohodu“
Naďa Burianová

Dubnové vydání Vám přinese souhrn potřebných informací, kontaktů a doporučení, jak se v této 
době chovat. Pro lepší náladu bude obsah doplněn jednou pohádkou z knihy Pohádky z Hodkovic, 
děkujeme tímto autorům za souhlas.

Často dnes slýcháme termín „bojovníci v první linii“ a všichni vnímáme, že nasazení zdravotníků, 
záchranářů a pracovníků IZS je ohromné a zaslouží si náš velký obdiv. Já bych tou první linií 
v Hodkovicích označila pracovnice sociálních služeb, lékárníky, lékaře a sestry ordinací lékařů, které 
fungují v Hodkovicích, prodavače všech obchodů, které nejsou omezeny ve své činnosti, pošťáky, 
zaměstnance benzínové pumpy a další a chtěla bych jim poděkovat za obětavost, s jakou zvládají 
své úkoly. Snažíme se tuto skupinu podporovat všemi možnými prostředky, které máme v daný čas 
k dispozici.

Dále bych chtěla vyslovit velké DĚKUJI všem dobrovolníkům v Hodkovicích a okolí, kteří zcela 
nezištně pomáhají ostatním, v tuto chvíli více potřebným. Do šití textilních roušek se zapojilo ohromné 
množství z Vás, někdo daroval materiál, někdo pomáhal s roznosem letáků, výdejem desinfekce, 
nákupy a dalšími dílčími věcmi. Vážím si každé nabídky pomoci a velmi Vám za ni děkuji.

Nikdo z nás si ještě před pár dny nedokázal tak velký zásah do našich životů představit. Učíme 
se žít s mnoha omezeními a přesto, že k nim můžeme mít mnoho výhrad, tak jen jejich důsledné 
dodržování přispěje k postupnému uvolňování těchto striktních pravidel.

Asi se muselo něco stát, aby lidé zvolnili své zběsilé tempo, požadavky na stále rostoucí výkony 
a vrátili se ke svým rodinám a kořenům. Najednou má mnoho z nás více času, děti se učí doma, 
potřebují naši pozornost, učíme se žít více spolu, a tak tu možnost využijme. Naučme své děti cokoliv 
z toho, co jim slibujeme a na co jinak nemáme čas. 

Velmi zranitelnou skupinou jsou senioři, a proto prosím i za ně, zavolejte jim častěji než jindy 
a povzbuďte je, určitě je tím potěšíte.

Myslím si, že krátkodobé omezení všichni společně zvládneme. Čím větší důslednost budeme 
věnovat všem nařízením, tím dříve přijde čas, kdy se opět budeme potkávat na ulici, budeme se 
radovat ze společných setkání, z podání ruky, či přátelského objetí.

Lepší časy určitě zase přijdou, buďte na sebe opatrní a vzájemně ohleduplní.
S úctou a poděkováním Markéta Khauerová starostka města

Vážení spoluobčané, dubnové vydání Kulturního kalendáře, které právě čtete, je úplně jiné, 
stejně jako situace, ve které se nyní nacházíme. Celosvětová pandemie nemoci COVID – 19, 
kterou způsobuje nový typ koronaviru, změnila naše životy razantně, nečekaně a zasáhla 
každého z nás.

Slovo starostky
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Kulturní kalendář duben – vzhledem k aktuální situaci se 
jedná o mimořádné vydání zdarma. 

Jeden výtisk bude distribuován do schránek domácností občanů ve věku 
60+ let, dále bude k dispozici na výdejních místech – Ovoce a zelenina, Potraviny 
na náměstí, zverimex a novinový stánek na náměstí. V elektronické verzi je 
možné si kalendář přečíst na www.hodkovicenm.cz nebo na facebookovém 
profilu města.

Roušky a desinfekce
Roušky a desinfekci (0,2l/domácnost do vlastních nádob) si můžete vyzvednout 
v pracovních dnech v době od 7:15 do 13:00 na MěÚ Hodkovice n.M. – tel. č. 
485 145 353 nebo 485 145 354, nebo v městské knihovně od 7:15 do 12:00 – tel. číslo  
605 854 107.

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

Jiří Pluhař

František Vejnar

Karel Vyskočil

Jubilanti v dubnu 2020
Eva Buryánková

Marie Rybářová

Hana Vrátilová

Vítání občánků

Oznamujeme občanům, že plánovaná akce „Vítání občánků“,  
která se měla konat v pátek 3. 4. 2020 se ruší 

z důvodu nařízeného opatření proti šíření koronaviru.
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Informace ze 4. zasedání rady města 26.02.2020
 –  Rada města schválila výběrovou komisí doporučenou nabídku pro zakázku „Rekonstruk-
ce lávky u Buriánka přes Mohelku“ za cenu 1.552.929,10 Kč včetně DPH. Zakázku provede 
společnost N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o., Nerudova 2215, 412 01 
Litoměřice, IČ: 44564287.

 –  Rada města projednala žádost o prodej pozemku města p.č. 919 (zastavěná plocha a ná-
dvoří) o velikosti 206 m2 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou. Žádost podali manželé M., bytem 
Hodkovice nad Mohelkou. Rada města schvaluje záměr prodeje a doporučuje zastupitel-
stvu města schválit prodej pozemku za cenu 400,-Kč/m2 + náklady spojené s prodejem, 
ukládá tajemnici zveřejnit adresný záměr prodeje na úřední desce města a předává věc 
k rozhodnutí do zastupitelstva města.

 –  Rada města projednala žádost o prodej pozemku města p.č. 3724 (zahrada) o velikosti 
774 m2 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou. Žádost podali pan V., bytem Liberec a pan V., by-
tem Liberec. Rada města nedoporučuje prodej pozemku města a předává věc k rozhodnutí  
do zastupitelstva města.

 –  Rada města projednala žádost o prodej pozemku města p.č. 3722/1 (trvalý travní porost) 
o velikosti 576 m2 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou. Žádost podali pan V., bytem Liberec 
a pan V., bytem Liberec. Rada města nedoporučuje prodej pozemku města a předává věc 
k rozhodnutí do zastupitelstva města.

 –  Rada města vzala na vědomí výpověď nájemní smlouvy uzavřené mezi městem a paní K., 
bytem Liberec 14 ze dne 12.01.2012. Předmětem nájemní smlouvy je nájem nebytových 
prostor umístěných v budově radnice nám. T. G. Masaryka č.p. 1, Hodkovice nad Mohel-
kou za účelem provozování poradenské služby Českomoravské stavební spořitelny. Nájem 
skončí dne 30.04.2020.

 –  Rada města schválila cenovou nabídku na rekonstrukci sociálního zařízení v budově kina 
za částku 373.852,00 Kč včetně DPH, kterou podal Zdeněk Jeřábek, Kněžičky 23, 463 43 
Český Dub, IČ: 46032711.

 –  Rada města schválila návrh Mgr. Jakab Hendrychové na zvýšení počtu zaměstnanců Pe-
čovatelské služby z důvodu dlouhodobého nárůstu přímé péče a uživatelů s vyšší mírou 
podpory. 

 –  Rada města schválila poskytnutí finančního daru na žáka Mateřské školy v Hodkovicích 
nad Mohelkou a žáka Základní školy v Hodkovicích nad Mohelkou ve výši 100,- Kč na 
jednoho žáka. Finanční prostředky mohou být využity na mimoškolní aktivity dětí a na 
preventivní programy. Prostředky musí být vyčerpány do konce roku 2020 a budou pro-
placeny na základě předložených řádných účetních dokladů.

 –  Rada města schválila žádost o finanční dar na realizaci desinfekce úlů včelstev, kterou 
podal Český svaz včelařů z.s., ZO Hodkovice nad Mohelkou ev. č. 40405, nám. T. G. Masa-
ryka 1, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou.

 –  Rada města schválila žádost o souhlas s užitím znaku města jako loga závodů Wild Gri-
zzly. Žádost podal pan Vojan Höfer.

Městský úřad informuje
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 –  Rada města vzala na vědomí informaci o stavu dluhů za užívání městských bytů ke dni 
31.01.2020. Dluhy činí 105.325,00 Kč.

 –  Rada města schválila žádost ředitelky Základní školy v Hodkovicích nad Mohelkou, aby 
hospodářský výsledek ZŠ za rok 2019 ve výši 784.899,31 Kč byl ponechán pro potřebu ZŠ 
a byl rozdělen takto: 672.879,24 Kč tvorba rezervního fondu ZŠ – výměna oken v přístavbě 
a opravy v kotelně, 50.000,00 Kč tvorba rezervního fondu – obnova počítačového vybavení 
školy a 62.020,07 Kč tvorba fondu odměn ZŠ.

 –  Rada města vzala na vědomí vyhlášení ředitelského volna na den 16.03.2020 v Základní 
škole T.G. Masaryka v Hodkovicích nad Mohelkou podle oznámení ředitelky. Ředitelské 
volno je vypsáno z technických důvodů, bude probíhat výměna oken.

 –  Rada města schválila žádost o prodloužení nájemní smlouvy č. NBP 0006/218 v Pražské 
202, Hodkovice nad Mohelkou, kterou podala paní K., bytem Hodkovice nad Mohelkou.

 –  Rada města projednala žádost č.j. 0858/2020 o směnu pozemku města p.č. 506/1 (trvalý 
travní porost) o výměře 1906 m2 v k.ú. Záskalí za pozemky uvedené v žádosti. Žádost po-
dal pan H., bytem Hořice. Navrhované pozemky nejsou vlastnictvím žadatele. Rada města 
nedoporučila záměr směny pozemků a předává věc k rozhodnutí do zastupitelstva města.

 –  Rada města schválila žádost o pronájem Sportovní haly za účelem soustředění, kterou 
podal badmintonový klub Liberec. Rada města s pronájmem souhlasí za cenu dle platného 
ceníku plus 50,00 Kč za osobu a noc a podmínky uzavření nájemní smlouvy.

 –  Rada města schválila uzavření Smlouvy o dílo s BcA. Janem Fedorčákem, Železničářská 
1755/26, 470 01 Česká Lípa, IČ: 86684388. Předmětem smlouvy je restaurování díla s ná-
zvem „Kříž v Záskalí – Hodkovice nad Mohelkou na pozemku p.č. 9/1 k.ú. Záskalí, Hodko-
vice nad Mohelkou, nemovitá kulturní památka rejstř. číslo 10781/5-5633“. Cena díla činí 
299.000,00 Kč včetně DPH. 

 – Rada města nesouhlasí se zapojením města do programu Benefit plus.
 –  Rada města schválila plán odpisů na rok 2020 zřízené příspěvkové organizace Základní 
škola T. G. Masaryka, Hodkovice nad Mohelkou, okres Liberec, příspěvková organizace.

Informace ze 2. zasedání zastupitelstva města 04.03.2020
 –  Zastupitelstvo města schválilo uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
č. 476/2020/PANO mezi těmito smluvními stranami: Severočeská vodárenská společnost 
a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ 49099469 a Město Hodkovice nad Mo-
helkou, se sídlem nám. T. G. Masaryka 1, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou. Město je 
vlastníkem pozemku p.č. 1203 (ostatní plocha) o výměře 395 m2 v k.ú. Hodkovice nad 
Mohelkou. Služebnost se zřizuje úplatně, a to za jednorázovou částku 2.000,00 Kč + DPH 
v zákonné sazbě. 

 –  Zastupitelstvo města schválilo žádost o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-4018569/SOBS_VB/1. Obsahem 
věcného břemene bude právo budoucí oprávněné umístit, provozovat, opravovat a udržo-
vat Zařízení distribuční soustavy, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci.
 – Stavbou budou 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 výměře 931 m2, oba v k. ú. Hod-
kovice nad Mohelkou. Předpokládaný rozsah omezení nemovitostí věcným břemenem činí 
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57 m2.Jednorázová finanční náhrada za zřízení věcného břemene se smluvně sjednává ve 
výši 10.000,00 Kč + DPH v zákonné sazbě.

 –  Zastupitelstvo města schválilo žádost o prodej pozemků města p.č. 684 (ostatní plocha) 
o velikosti 229 m2 a p.č. 404/10 (ostatní plocha) o velikosti 262 m2, oba v k.ú. Hodkovice 
nad Mohelkou. Žádost podali pan H., bytem Hodkovice nad Mohelkou a pan H., bytem 
Hodkovice nad Mohelkou. Cena byla stanovena na částku  50,00 Kč/m2 + náklady spojené 
s prodejem.

 –  Zastupitelstvo města neschválilo žádost o prodej pozemku města p.č. 506/1 (trvalý travní 
porost) o výměře 1906 m2 v k.ú. Záskalí. Žádost podal pan H., bytem Hořice. 

 –  Zastupitelstvo města neschválilo žádost č.j. 0858/2020 o směnu pozemku města p.č. 
506/1 (trvalý travní porost) o výměře 1906 m2 v k.ú. Záskalí za pozemky uvedené v žádos-
ti. Žádost podal pan H., bytem  Hořice. Navrhované pozemky nejsou vlastnictvím žadatele.

 –  Zastupitelstvo města neschválilo žádost o odkoupení pozemku města p.č. 1016 o výměře 
740 m2 (zahrada) v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou. Žádost podala paní T., bytem  Liberec.

 –  Zastupitelstvo města neschválilo žádost o odprodej nebo výměnu části pozemku města 
p.č. 313/1 (ostatní plocha) o výměře 531 m2 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou. Žádost podal 
pan B., bytem . Hodkovice nad Mohelkou. Jedná se o část pozemku o výměře cca 175 m2. 

 –  Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zápis ze schůze kontrolního výboru ze dne 
22. 01. 2020.

 –  Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informace o zajištění autobusového dopravního 
spoje č. linky 530 190 Jablonec nad Nisou - Praha a zpět po dobu úplné uzavírky křižo-
vatky Rádelský mlýn. Zastupitelstvo města pověřuje starostku města dalším jednáním. 

Informace ze 2. zasedání zastupitelstva města 04.03.2020
 –  Rada města schválila uzavřením příkazní smlouvy na výkon zadavatelské činnosti – or-
ganizace a zajištění výběrového řízení „Rekonstrukce střechy kulturního domu – Hodko-
vice n. M./II“ za cenu 39.000,00 Kč včetně DPH se společností VYBER s.r.o., Komenského 
2466/15 a, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 27261972.

 –  Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Lesnického fon-
du Libereckého kraje č. OLP/321/2020. 

 –  Rada města souhlasí s žádostí o pronájem bytu v Liberecké 6, Hodkovice nad Mohelkou, 
kterou předložil pan K., bytem Hodkovice nad Mohelkou a ukládá tajemnici zveřejnit ad-
resný záměr pronájmu na úřední desce města. 

 –  Rada města schválila přidělení bytu č. 36 v DPS  paní J. bytem Hodkovice nad Mohelkou.
 –  Rada města souhlasí s vyřazením a odpisem starého nefunkčního sporáku. Žádost podala 
ředitelka Mateřské školy Hodkovice nad Mohelkou.

 –  Rada města vzala na vědomí Protokol č.j. SOC-1/2020 o kontrole výkonu přenesené působ-
nosti v oblasti sociální práce, zvláštního příjemce důchodu a veřejného opatrovnictví. Při 
kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky. 

 –  Rada města vzala na vědomí informaci o stavu dluhů za užívání městských bytů ke dni 
29.02.2020. Dluhy činí 105.325,00 Kč.         

 –  Rada města schválila  uzavřením Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo S/0064/2019 uzavře-
né se společností Tymich s.r.o., Dukelských Hrdinů 32, 411 55 Terezín, IČ: 06256376 na 
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provedení odchytu holubů v centru města Hodkovice nad Mohelkou. Dodatkem se prodlu-
žuje doba plnění do 31.03.2020.

 –  Rada města souhlasí s ukončením smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 19.04.2012 
uzavřené se společností Medimal s.r.o., č.p. 10, 512 03 Libštát, IČ: 28815963.  Nájemní 
smlouva bude ukončena dohodou ke dni 31.05.2020. 

 –  Rada města souhlasí s žádostí o pronájem nebytových prostor Liberecká ul. 19, Hodko-
vice nad Mohelkou, kterou podala společnost Všeobecný lékař s.r.o., 1. máje 67, 281 63 
Kozojedy, IČ: 29150043. Záměrem je provozování ordinace praktického lékaře na základě 
Smlouvy o prodeji části obchodního závodu mezi společností Všeobecný lékař s.r.o. a spo-
lečností Medimal s.r.o. Rada města ukládá tajemnici zveřejnit adresný záměr pronájmu na 
úřední desce města. 

 –  Rada města schválila roční účetní závěrku příspěvkové organizace Technické služby Hod-
kovice, Liberecká 6, Hodkovice nad Mohelkou dle předložených výkazů a podkladů, sesta-
venou k 31. 12. 2019, a to bez výhrad.

 –  Rada města schválila návrh ředitele Technických služeb Hodkovice, Liberecká 6, Hodko-
vice nad Mohelkou, aby hospodářský výsledek TS za rok 2019 ve výši 218.884,33 Kč byl 
použit na částečnou úhradu ztráty z minulých let.

 –  Rada města schválila roční účetní závěrku příspěvkové organizace Bytové hospodářství 
Hodkovice, Liberecká 6, Hodkovice nad Mohelkou dle předložených výkazů a podkladů, 
sestavenou k 31. 12. 2019 pro rok 2019, a to bez výhrad.

 –  Rada města schválila návrh ředitele Bytového hospodářství Hodkovice, Liberecká 6, Hod-
kovice nad Mohelkou na úhradu ztráty z roku 2019 ve výši 20.912.43 Kč z rezervního 
fondu organizace.

 –  Rada města schválila roční účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Hod-
kovice nad Mohelkou, Podlesí 560, Hodkovice nad Mohelkou dle předložených výkazů 
a podkladů, sestavenou k 31. 12. 2019, a to bez výhrad.

 –  Rada města schválila návrh ředitelky Mateřské školy Hodkovice nad Mohelkou, Pod-
lesí 560, Hodkovice nad Mohelkou, aby hospodářský výsledek MŠ za rok 2019 ve výši 
1.349,05 Kč byl převeden do rezervního fondu.

 –  Rada města vzala na vědomí inventarizační zprávu o výsledcích inventury majetku ve 
správě příspěvkové organizace Základní škola T. G. Masaryka Hodkovice nad Mohelkou 
k 31. 12. 2019. Porovnáním fyzické inventury s účetním stavem nebyly zjištěny žádné 
rozdíly.

Informace ze 2. mimořádného zasedání rady města 12.03.2020
 –  Rada města schválila dočasné přerušení provozu MŠ Hodkovice nad Mohelkou s platností od 
16.3.2020 do odvolání.

 –  Rada města schválila dočasné omezení provozu Městského úřadu Hodkovice nad Mohelkou 
spočívajícího v úplném zrušení úředních hodin, a to ode dne 16. března 2020 7.30 hodin do 
odvolání.

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

Zapsala Markéta Khauerová – starostka města
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INFORMACE K NAŘÍZENÍ VLÁDY ČR 
Vážení spoluobčané, 
Město Hodkovice nad Mohelkou Vás informuje o nařízeních, které 15. března 2020 přijala Vláda České 
republiky -  usnesení o přijetí krizového opatření pro řešení krizové situace. Chtěli bychom Vám poskytnout   
důležité informace, které se týkají chodu města a jeho příspěvkových organizací. 

Z rozhodnutí rady města: 

Od 16. března 2020 jsou zrušeny úřední hodiny na MěÚ, TS a BH Hodkovice - do odvolání.  
Městský úřad: veškeré domluvené termíny jsou zrušeny, veškerá podání Městu a Městskému úřadu Hodkovice nad Mohelkou lze 
provádět pouze dálkově, prostřednictví poskytovatele poštovních služeb, datové schránky nebo elektronicky. Přístup veřejnosti do 
úředních budov bude možný jen v nejnutnějších případech a po předchozí telefonické dohodě. 

Technické služby: prodej pytlů na směsný odpad 
 
pondělí  10.00  -  11.00 a středa  15.00  -  16.00 
 
DŮLEŽITÉ KONTAKTY: 
Městský úřad Hodkovice n. M.  485 145 353/ 485 145 354 
Starostka      724 180 084 
Místostarostka      607 074 162 
Ředitel Technických služeb   774 927 927 
 
Od 16. března 2020 je uzavřena Mateřská škola Sluníčko - do odvolání 
Podrobnější a upřesňující informace sledujte a webových stránkách školky a města.  

 
Od 16. března 2020 je uzavřen Sběrný dvůr ul. Pelíkovická - do odvolání 
 
 Město Hodkovice nabízí pomoc občanům, kteří si nemohou sami obstarat některé služby: nákup potravin, drogerie, vyzvednutí 

léků atd. V případě potřeby se obraťte na email khauerova.marketa@hodkovicenm.cz nebo na 724 180 084 
 
 Město Hodkovice oznamuje občanům prodloužení termínu splatnosti všech poplatků až do 30. června 2020. 

 

 Prokazování totožnosti: 
Občané, u nichž v občanském průkazu nebo v cestovním pase skončila doba platnosti těchto dokladů po dni 1. března 2020, 
mohou na území České republiky prokazovat svoji totožnost i nadále těmito neplatnými doklady. Je-li občan držitelem alespoň 
jednoho platného dokladu (občanský průkaz, cestovní pas nebo řidičský průkaz) upřednostňuje se prokazování totožnosti 
některým z těchto stále platných dokladů. 

 
Doporučujeme: zaregistrovat se do informačního systému města pro zasílání SMS zpráv (i prostřednictvím telefonické žádosti) přímo na 
tel. č. 607 931 524, popř. e-mailů a sledovat webové stránky města či facebookový profil a poslouchat hlášení městského rozhlasu. 
 
Rozvoz jídla, možnost vyzvednutí jídla: 
Restaurace na Koupališti – kontakt: 724923209 
KáDéčko – kontakt: 482 311 111 
Hostinec Zlatá Hvězda: 728 657 862 
 
Informace vyplývající ze rozhodnutí Vlády ČR 
Nemocnice v Libereckém kraji plošně zrušily plánované zákroky a poskytují pouze neodkladnou pomoc, prosím před návštěvou 
zdravotnického zařízení si telefonicky ověřte aktuální stav. 
 
Informace vyplývající ze rozhodnutí Vlády ČR 
 

o V případě využití veřejné dopravy, nebude možné použít přední dveře u řidiče, po dobu trvání nouzového stavu je doprava 
poskytována zdarma.  

o Veškeré společenské, kulturní a sportovní akce jsou do odvolání zrušeny 
o Všechny základní školy, střední školy a učiliště a vysoké školy jsou uzavřeny. 

 
Pro potřeby občanů ČR byla zřízena nová INFOLINKA  1212 

 
Žádáme všechny občany, aby při pobytu venku nosili, i podomácku ušitou, roušku a chránili tak sebe i své okolí. 
Prosíme chovejte se zodpovědně a ohleduplně. V případě dotazů se nebojte obrátit na uvedené kontakty, či 
požádejte své okolí o pomoc. Aktuální informace pro Vás budou vždy připraveny na webu města 
www.hodkovicenm.cz/KORONAVIRUS.      
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COVID-19 I SENIOŘI

CHCETE ZŮSTAT ZDRAVÍ A NENAKAZIT SE? 
CHRAŇTE SE, DODRŽUJTE OPATŘENÍ

www.zzmv.cz | info@zzmv.cz | 730 546 895

Máte zdravotní potíže?
Zavolejte svému lékaři. Nechoďte ven mezi ostatní ani do 
čekárny.

Mimořádná opatření
Dodržujete všechna mimořádná nařízení, dodržujte 
pravidla karantény. Nezdržujte se v místech s větším 
počtem lidí

Budou opatření fungovat?
Ano. Jen přísné dodržování pravidel může zabránit dalšímu 
šíření epidemie. Kdo pravidla a pokyny nedodržuje, 
vystavuje sebe i své okolí nákaze.

Potřebujete recept?
Zavolejte svému lékaři. Nechoďte ven mezi ostatní ani do 
čekárny.

Nedoporučujeme chodit ven pro test na COVID-19
Nejdříve se poraďte se svým lékařem. Minimalizujte 
pohyb mezi potenciálními nemocnými.

Nedovolali jste se svému lékaři?
Může se to stát, nic se neděje. Zkuste za chvíli, v případě 
zdravotních potíží však ihned volejte linku 155.
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Informujeme pacienty MUDr. Laurinové (Medimal s. r. o.), že sestřička v  ordinaci 
v Hodkovicích nad Mohelkou bude i nadále přítomna – recepty na chronickou medikaci, 
chronický předpis inkontinenčních pomůcek, odběr INR z  prstu bude zachován. 
Recept Vám může být vystaven také elektronicky, rovněž tak pracovní neschopnost, 
kterou lze elektronicky také ukončit. Volejte na tel číslo: 739 232 767 či pište na mail:  
ordinace@medimal.cz.

Od 23. března 2020 ošetří akutní případy, po předchozím telefonickém objednání ordinace 
Všeobecný praktický lékař, Žižkova 2047, 511 01, Turnov, tel.: 731 045 298

Vzhledem k epidemiologické situaci NECHOĎTE DO ORDINACE, NEJDŘÍVE ZAVOLEJTE! 
Aktuální informace najdete na www.vseobecnylekar.cz

Všichni pacienti, kteří budou k datu 31.5.2020 registrováni u MUDr. Malíka v místě 
poskytování zdravotní péče v Hodkovicích nad Mohelkou, budou automaticky k datu 
1.6.2020 převedeni pod nového provozovatele ordinace – společnost Všeobecný lékař s.r.o.

Není třeba cokoliv zařizovat, registrační lístek podepíší při první návštěvě.
www.vseobecnylekar.cz

INFORMACE PRO PACIENTY 
společnosti Medimal s.r.o. – MUDr. Malíka

INFORMACE PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Zápis k povinné školní docházce
Na základě doporučení MŠMT zápis k povinné školní docházce na 
naší základní škole proběhne od 1. 4. 2020 do 15. 4. 2020.
Zápisy budou probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Škola upřednostní podání 
přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.

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

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

3.  poštou

4. vhozením do schránky školy – u hlavního vchodu

Od 30. 3. 2020 budou na webových stránkách školy www.zshodkovice.cz potřebné 
formuláře a bližší informace.
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Pan doktor Srna je v  dlouhodobé pracovní neschopnosti a  pro zajištění akutní 
lékařské péče, předpis léků, e-neschopenek a dalších záležitostí, které potřebujete 
s lékařem je připravena se o Vás postarat společnost Medica Sever s.r.o.

Společnost Medica Sever s.r.o. má ordinaci v Hodkovicích nad Mohelkou, ul. Rychnovská 
383, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou (vchod přes lávku od fotbalového hřiště).

Co pro to jako pacienti ordinace MUDr. Jiřího Srny musíte udělat?
V případě akutní neodkladné péče s vyplněnými dokumenty nejprve telefonicky 
kontaktovat ordinaci, v případě jiného požadavku tento sepsat a přiložit ostatním 
dokumentům, vše dát do obálky, zalepit a vhodit do připravené schránky na dveřích 
radnice.

 y Ochrana osobních údajů
 y Souhlas se zasíláním osobních údajů na email, telefon
 y Registrační list I
 y Registrační list II – ten zůstane Vám
 y Sepsat co od lékaře potřebujete – léky apod.

Formuláře jsou na webových stránkách města, případně vytištěné na úřadě 
a v obálkách připravené ve vestibulu radnice k vyplnění.

Zástupce ordinace Medica sever s.r.o. si každé ráno požadavky vyzvedne a v průběhu 
dne vyřídí. Vždy prosím uvádějte Váš telefonní kontakt.

Kontaktní údaje:
Ošetřující lékařka: MUDr. Dobroslava Hakenová
Tel. 485 237 323, 485 237 334 e-mail – hodkovice@medicasro.cz
www.medica-sever.cz

Ordinační hodiny ve čtvrtek 18. 3. 2020: 8:00 – 12:00
Další dny sledujte dle rozpisu na webových stránkách.

V případě akutní potřeby je možno volat také do ordinace v Liberci
Liberec Ostašov Praktický lékař Ostašov
Domky 109, 460 10 Liberec - Ostašov
Lékař: MUDr. Libor Maryško Zdravotní sestra: Bc. Adéla Obešlová  
telefon: 485 150 889 Email: ostasov@medicasro.cz

Informace pro pacienty MUDr. Jiřího SRNY!!
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Proč v lesích kolem Hodkovic nebyly víly

Většinou tihle tvorové žili s lidmi v klidu 
a míru a v jeden čas bylo všechno tak, jak má 
to být. 

Také kolem Hodkovic žilo všelijakých by-
tostí spousta, jen víly někam odešly. Kam se 
všechny poděly, se nevědělo. Lidé si vyprávě-
li, že víly odešly do Českého ráje a tančí tam 
ve skalách. Dlouho se říkalo, že možná odešly 
někam k Bezdězu za bludným rytířem či k Má-
chovu jezeru nebo na Hamr, kde tančí při mě-
síčku na hladině. Mezi obyvateli Hodkovic se 
však jeden čas šeptalo, že přece jen jedna víla 
v lesích kolem Hodkovic zůstala. 

Byla to taková malinká víla, spíš vílička. 
Byla tak malinká, že se klidně mohla schovat 
pod list lopuchu i s postýlkou. Bydlela v malém 
smrkovém pařízku, kam jí chodily navštěvovat 
veverky. Občas se ukázala na stráních nad hod-
kovickým kostelem svatého Prokopa a v pod-
večer tam krásně zpívala. Někdy doprovázela 
děti na borůvky a pomáhala jim nasbírat plné 
džbánky. Dychtivým houbařům odkrývala  
pod listy ty nejhezčí hříbky.

Malá, tak jí všichni říkali, byla krásná 
a hodná. Měla ráda všechno kolem, stromy, 
trávy, květiny, ptáčky, hady i žáby. Povídala si 
s brouky a poletovala s motýly. Včeličkám ra-
dila, kde najdou ty nejlepší květy pro nejsladší 
med. Krtky hubovala, když dělali díry a chod-
bičky na políčku staré Zajíčkové. Tančila, zpíva-
la a pomáhala, když bylo potřeba. Jen si někdy 
říkala:„Proč jsem tady sama? Jen jedna lesní 
víla na všechno nestačí. Proč nás tu není víc?“ 

Odpovědět si neuměla, odpovědět jí neuměl 
nikdo. 

Když se jednou zeptala šotka s dlouhým 
černým fousem, který bydlel u poslední kaplič-
ky na Křížové cestě a co prý věděl všechno na 
světě, jen pokrčil nosem, potom rameny a máv-

To, že v kraji pod Ještědem žilo a žije mnoho různých záhadných tvorů a bytostí, to se 
vědělo a ví. Podještědští skřítkové vždy hlídali a hlídají, aby lidé z lesa nedělali smetiště 
a aby přírodě nikdo neubližoval. Vodníci a hastrmani dohlíželi na ryby, rybníky a učili 
kvákat žáby. Sledovali stav vody v  potocích i  řekách, i  v  Mohelce. Hejkalové strašili 
zlobivé děti. Dokonce i čerti spravedlivě odnášeli do pekla zlé, nehodné a nepoctivé lidi. 

nul: „Jo holka, na to je i můj rozum krátký.“
Jednou po velké zimě, když roztál sníh i na 

severní stráni, se Malá rozhodla:„Půjdu do Ji-
zerských hor. Tam je královna víl Izerína a tře-
ba bude vědět víc.“

Vydala se na cestu s prvním ranním paprs-
kem. Zamávala věži hodkovické radnice a za-
volala: „Já se vrátím.“

Stoupání k vrcholu Javorníku bylo dlou-
hé. Malá měla malé nožičky, na nich malinké 
střevíčky a hlavně malou vílí sílu. Na chvíli se 
posadila na kámen u cesty na kraji pole, kde 
bylo zaseté žito. Vedle v trávě se ukázaly první 
sněženky.

Hup a dup, objevil se před ní zajíc.„Já 
vím Malá, tvoje cesta je dlouhá. Pojď, nased-
ni si a pořádně se drž!“ Víla nasedla zajíci na 
záda, chytla se ho za uši. První skok, druhý 
skok a než se nadála, byli na Javorníku. Zajíc 
zastříhal ušima a utíkal dál. Poskakoval, pře-
skakoval, upaloval než bys řekl bobek, byli na 
Pláních. 

„Zajíčku, děkuju ti. Tenhle kus cesty bych 
šla snad celý den. Samé stoupání a to mě ještě 
čeká cesta na Ještěd a dál.“ 

„Já vím, podívej, támhle na tebe někdo čeká, 
ale blíž už nepůjdu, moc se nekamarádíme.“ Za-
jíc ukázal k poraženému kmeni borovice. Na 
něm ležela liška a mávala huňatým ocasem na 
pozdrav. 

„Děkuju zajíčku a vrať rychle se domů, ať 
tě nehledají.“

S liškou cesta ubíhala ještě rychleji. Malá 
se držela lišky za hebkou srst. Když doběhly na 
skálu Krejčík pod vrcholem Ještědu, na chvíli 
se posadily, rozhlédly do kraje. 

„Děkuju ti, lištičko.“ 
Liška se usmála a řekla:„To nestojí za 

řeč, stejně jsem se chtěla proběhnout. Máš 
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před sebou ještě dlouhou cestu.“ Mávla oca-
sem:„Támhle v dálce v mlze jsou Jizerské hory 
a ta nejvyšší hora je Smrk. Tam bydlí královna 
víl Izerína.“ 

„Já vím, je to ještě daleko, ale musím,“ řekla 
vílička.

Liška se znovu usmála a ukázala na vysoký 
buk. „Podívej, támhle na tebe někdo čeká.“

Malá vzhlédla k vrcholku stromu a na něm 
seděl černý čáp. Klapnul zobákem a slétl dolů. 
Malá ještě pohladila lišku po heboučkém koží-
šku. Nasedla čápovi na záda a pevně se chytla 
křídel. Zamávala lišce a řekla:„Lištičko, to byla 
od tebe velká pomoc. Z Plání na Ještěd bych to 
šla snad týden.“

Čáp letěl jak s větrem o závod. Přelétl nad 
náměstím v Liberci, kde se právě konal veliko-
noční trh. Lidé z výšky vypadali jako mravenci 
a Malá se smála:„Jé oni jsou malí, oni jsou tak 
malí jako já“. Čáp třikrát zakroužil nad měs-
tem a vydal se k Jizerským horám. 

Z harcovské nádrže jim kvákaly kachny na 
pozdrav. Z Jizery vyskakovali pstruzi. Nisa vln-
kami hladila trávy na březích, kde už všechno 
kvetlo. 

Léto se rozvonělo až do mraků.
Když se snesli na louku u Bílého potoka. 

Čáp se napil ze Smědé a rozloučil se s Malou.
„Dál budeš muset sama.“ 

Malá zesmutněla:„Byla to krásná cesta 
a velmi jsi mi pomohl, hodný černý čápe. Tuhle 
dlouhou cestu bych šla snad měsíc.“

Čáp se usmál, chytnul si jednu rybku na 
svačinku a vzlétl do oblak. Malá mu mávala, 
až se najednou změnil v malou tečku a pak už 
nebyl vidět vůbec.

Dál se vydala vílička pěšky. Stoupala cestou 
necestou. Přelézala stromy, větve, pařezy, pro-
dírala se maliním a ostružiním. Cestou neces-
tou, přes kameny, strouhy i vysokou trávu. Síly 
jí docházely a musela si na chvíli odpočinout. 
Našla velký list a ulehla na něj. Oči se jí hned 
zavřely a zdál se jí sen o tom, jak tančí a dová-
dí se sestřičkami vílami. Byla jich plná louka. 
Zpívaly, tančily. Pak se chytly za ruce, vytvořily 
kruh kolem Hodkovic. Objaly městečko a po-
tom se všechny najednou vznesly do oblak. 

Malá otevřela oči. Ležela na seschlém lis-
tu a byla přikrytá zlatými listy, které podzim 

snesl ze stromů na zem. Rychle vyskočila:„Já tu 
spím a musím přece rychle za Izerínou.“

Vydala se dál na cestu do strmého kopce. 
Když už byla téměř pod vrcholem Smrku, 

uslyšela severní vítr a slabé praskání. Tenké 
hlásky a klapání jí napověděly, kam má jít.

Prošla hustým mlázím a před ní se otevřel 
palouček. Za ním byla vysoká skalní stěna. Na 
paloučku tančily víly kolem ohýnku, zajíčci 
přikládali do ohně malá polínka. Statný jelen 
stál vedle trůnu a na něm seděla královna Ize-
rína. Kolem ramen měla hustou kožešinu a ve 
vlasech se jí třpytily první vločky. Malá z ní 
nemohla spustit oči, vždyť to bylo poprvé, kdy 
spatřila královnu víl.

„Vítám tě, Malá. Jsi odvážná, statečná a vel-
ká ve svém odhodlání. Ušla jsi dlouhou cestu, 
šla jsi celý rok a vím, proč přicházíš. Vysvětlím 
ti, co se stalo v Hodkovicích. Když lidé přesta-
nou snít, přestanou vidět věci, které si za pe-
níze nekoupí. Nastane divný čas, protože když 
odněkud zmizí sny, naděje, přátelství a láska, 
zmizí víly. Nejvíce jsi však lidem pomáhala ty, 
Malá, protože jsi jim rozdávala a rozdala vše, 
co máš ve svém malém srdíčku. Ušla jsi kvůli 
nim dlouhou cestu, ale oni ji budou muset také 
ještě ujít. Myslím však, že už nastal čas, kdy 
kolem Hodkovic můžeme opět roztančit louky, 
paseky i paloučky. Lidé tam už zase začali věřit 
na sny. Jmenuji tě královnou víl v Podještědí 
a sebou ti dávám družinu modrých a stříbr-
ných víl. Narodily se tento rok, zatím co ty jsi 
šla dlouhou cestu sem k nám. Vrať se do Hod-
kovic nad Mohelkou. Potřebují tě tam.“

Malá se celá rozzářila, únava z ní spadla 
jako poslední lístek z javoru.

Uklonila se královně Izeríně, zavřela oči 
a mávla závojem. 

Když je znovu otevřela, seděla ona i její 
družky na okraji kamenné kašny na náměstí 
v Hodkovicích.

Od těch dob se čas od času zjeví víly lidem 
v Hodkovicích, aby jim připomněly, co je v ži-
votě důležité.

A královna víl Izerína? Ta stále od Smrku 
dohlíží… na všechny. 

PaedDr. Darina Martinovská
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Ruku v ruce

Děti z mateřské školy a a obyvatelé domu 
s pečovatelskou službou v Hodkovicích nad 
Mohelkou se pravidelně potkávají při různých 
příležitostech a akcích v průběhu roku. V domě 
s pečovatelskou službou je „Malovaná zeď“, 
vyhrazená právě pro výtvory dětí z MŠ. Děti 
obrázky pravidelně obměňují a pokaždé přitom 
zazpívají nebo zarecitují. Pravidelně domem 
s pečovatelskou službou prochází dětský Ma-
sopustní a čarodějnický průvod v maskách. 
Před Vánoci a při příležitosti Dne matek při-
jdou děti do DPS na kavárničku, kde babičkám 
a dědečkům zpívají, recitují a tančí a nakonec 
babičky a dědečky obdarují svými výrobky. 

V loňském roce dokonce babičkám a dědečkům 
děti upekly výborné muffiny . Babičky a dě-
dečkové z DPS se také zúčastňují akcí přímo 
v prostorách MŠ, pravidelně společně dýňuje-
me, vyrábíme vánoční a velikonoční dekorace, 
začali jsme společně plést putovní šálu, která 
bude vystavena na podzim v rámci Hodkovic-
kých slavností. Máme ještě další společné plá-
ny, např. pravidelné Čtení s babičkou (bereme 
i dědečky ) nebo společné cvičení. Obyvatelé 
DPS se na děti z MŠ vždy těší a na důkaz toho 
je nejen obdarují po jejich vystoupení vždy vel-
kým potleskem, ale také různými dobrůtkami. 
Propojování generací nás zkrátka baví. 
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V rámci zkrášlování našeho města jsme se rozhodli  
pro výsadbu macešek přímo na náměstí.

Věříme, že krásně rozkvetlé záhony zvednou náladu každému,  
a že společně budeme dbát na to, aby krásné zůstaly!

Ovoce a zelenina – David Hanus
Potraviny na náměstí

Zverimex – Jarmila Knoblochová
Novinový stánek na náměstí

Výdejní místa dubnového Kulturního kalendáře

Vydává: Město Hodkovice nad Mohelkou; měsíčník – počet výtisků: 600 kusů.
Redakce: Naďa Burianová, email: redakce@hodkovicenm.cz

Poslové jara už zdobí naše náměstí!
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Linky tísňového volání a automatická lokalizace volajícího

150  HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR 
Volejte v případě požáru, úniku nebezpečných látek, dopravní nehody aj.

155  ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
Volejte, pokud jste zraněn, máte Vy nebo někdo jiný zdravotní obtíže.

158 POLICIE
Volejte v případě trestného činu, přepadení, krádeže, dopravní nehody aj.

156 MĚSTSKÁ POLICIE
Volejte v případě dopravních přestupků, rušení veřejného pořádku aj.

112 JEDNOTNÉ EVROPSKÉ ČÍSLO TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ
Pro možnost komunikace občanů v rámci států EU se základními složkami IZS je zavedeno me-

zinárodní číslo tísňového volání 112. Systém telefonického centra tísňového volání 112 umožňuje 
překonat problém přetížení linek tísňového volání. V případě vysokého počtu volajících v daném 
kraji jsou hovory automaticky přesměrovány do dostupných telefonních center v ostatních krajích.

Volejte, když:
•	 	událost	vyžaduje	účast	alespoň	dvou	záchranných	složek	najednou,	tzn.	např.	při	doprav-

ních nehodách se zraněním, kdy je potřeba přítomnosti hasičů, zdravotnické záchranné 
služby a policie. 

•	 	si	nejste	jisti	místem,	kde	se	nacházíte,	nebo	ho	např.	ze	zdravotních	důvodů	nemůžete	
operátorce popsat, může posloužit linka 112 ke snadné lokalizaci, popř. identifikaci, vola-
jícího. 

•	 si	ve	stresu	a	krizové	situaci	nemůžete	vzpomenout	na	jiné	číslo	tísňové	linky.
•	 neovládáte	češtinu,	odbaví	Vás	operátorky	na	lince	112	ve	většině	světových	jazyků.
•	 je	rovnocenná	národní	linka	tísňového	volání	obsazena.

Při volání na jakoukoli tísňovou linku sdělte operátorovi tyto údaje:
Co se stalo – požár, dopravní nehoda atd.

Kde se to stalo – místo (město, ulice, číslo popisné, vhodný orientační bod v blízkosti), včetně počtu 
zraněných a dalších upřesňujících informací.

Kdo volá – jméno a příjmení.

Pokud jste ve stresu, uklidněte se před voláním několika hlubokými nádechy a výdechy. V klidu 
odpovídejte na doplňující dotazy operátora. Po oznámení události zavěste telefon, nevypínejte ho 
a čekejte na zpětný dotaz operátora.

HASIČI RADÍ OBČANŮM
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Automatická lokalizace volajícího
Záchranné složky v Evropě i ve světě se neustále snaží pracovat na zpřesnění lokalizace tísňo-

vých volání. Výsledkem jejich úsilí je například zavedení eCall, automatického tísňového volání 
z vozidla, jehož příjem byl na lince TCTV 112 spuštěn v září 2017 v České republice. 

Dalším krokem je využívání lokalizačních SMS formátu Advanced Mobile Location (AML), 
jako nové funkcionality tísňové linky 112, která bude využita také pro národní tísňová čísla. Služ-
ba byla v České republice spuštěna 11. února 2020, pro zařízení s operačním systémem Android, 
a bude nabíhat postupně několik týdnů. Pilotní provoz bude probíhat nejdříve na území hl. m. 
Prahy a postupně se rozšíří do celé České republiky. 

V praxi to bude vypadat tak, že pokud volající vytočí jedno z tísňových čísel (112, 150, 155, 158), 
vyšle jeho chytrý telefon operátorovi nejpozději do 25 sekund automaticky zprávu se zpřesně-
nou polohou. Tato poloha se operátorovi zobrazí na monitoru v mapě. 

Tato doplňková služba se spustí ve všech „chytrých telefonech“ s operačním systémem Android 
automaticky. Není tedy potřeba instalovat jakoukoli aplikaci, povolovat polohové služby nebo 
přenastavovat telefon. Služba je bezplatná. 

K určení přesné polohy bude mobilní telefon využívat pokrytí satelity, mobilními sítěmi nebo 
wi-fi sítěmi. Na základě těchto dat pak bude schopen určit polohu s přesností přibližně na desítky 
metrů. 

Podmínky pro fungování: 
•	 Telefon	musí	být	tzv.	„chytrý	telefon“,	vybavený	lokalizačním	zařízením	
•	 Používání	systému	Android,	do	budoucna	také	iOS	
•	 	Volající	musí	být	na	signálu	svého	operátora	
•	 Česká	SIM	karta	
•	 	K	odeslání	dojde	pouze	vytočením	tís-

ňových linek
V současné době využívá AML již 21 zemí 

světa, včetně ČR, mezi nimi například Velká 
Británie, Spojené státy, Norsko, Švédsko, Fin-
sko, Rakousko, Belgie nebo Dánsko. 

Nebojte se v případě potřeby linky tísňo-
vého volání použít. Nezapomeňte ale, že jejich 
zneužití je trestné. Ve smyslu ustanovení § 17 
odst. 3 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o po-
žární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 
(zákon o požární ochraně) fyzická osoba nesmí 
vědomě bezdůvodně přivolat jednotku požární 
ochrany nebo zneužít linku tísňového volání. 
Pokud fyzická osoba vědomě bezdůvodně při-
volá jednotku požární ochrany nebo zneužije 
linku tísňového volání, dopustí se přestupku, 
za který jí může příslušný orgán hasičského zá-
chranného sboru, vykonávající státní požární 
dozor, uložit pokutu až do výše 20 000 Kč. 

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

HZS Libereckého kraje


