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Úvodní slovo redakční rady
Vážení čtenáři,

konečně můžeme říci, že se pomalu náš svět vrací k normálu. V červnovém vydání najdete 
pozvánky na první kulturní a společenské akce! Užitečné informace jsou i k odpadovému 
hospodářství nebo aktuálním poplatkům. Užívejte krásné slunečné dny a věřím, že se společně 
na nějaké akci potkáme i osobně!

S přáním kulturního měsíce června, 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.

Pavel Valeš

Stanislav Palič

Eva Nyplová

Jitka Trojanová

Jubilanti v červnu 2020

Karel Smaha

Stanislav Thoř

Karel Paulů

Jan Kvapil

Město Hodkovice oznamuje občanům prodloužení termínu splatnosti všech poplatků 
až do 30. června 2020. 

 Ö Platby za komunální odpad je možné hradit i  bezhotovostně na účet 
0984945399/0800 variabilní symbol ve tvaru 1337 a číslo popisné. 

 Ö Platby za psa lze hradit také bezhotovostně na účet 0984945399/0800 variabilní 
symbol 1341. V případě, že nevíte částku, je možné zavolat přímo na městský 
úřad tel č. 485 145 353.

Děkujeme za pochopení.

 PRODLOUŽENÍ TERMÍNU SPLATNOSTI VŠECH POPLATKŮ



4 Kulturní kalendář

Informace z 8. zasedání rady města 22. 4. 2020
 –  Rada města zrušila usnesení Rady města Hodkovice nad Mohelkou č. 87/20 ze dne 8.04.2020 
v plném rozsahu a nahradila ho usnesením č. 100/20. 

 –  Rada města souhlasí s žádostí o pronájem části pozemku p. č. 2589 (ostatní plocha) v k. ú. 
Hodkovice nad Mohelkou, kterou podala paní L. Š., bytem Hodkovice nad Mohelkou. Jedná 
se o pozemek o výměře cca 100 m2. Záměrem je provozování mobilního včelínu, který se na 
pozemku nachází.

 –  Rada města projednala cenovou nabídku na výkon technický dozor stavebníka a koordiná-
tora BOZP v přípravě stavby na akci „Rekonstrukce lávky L4 přes Mohelku“, kterou podala 
Pavlína Skoblová IČ: 86779753. Rada města souhlasí s uzavřením příkazní smlouvy za cenu 
53.400,00 Kč. 

 –  Rada města schválila uzavřené nájemní smlouvy o nájmu hrobového místa na veřejném po-
hřebišti v Hodkovicích nad Mohelkou uzavřené v době od 1.01.2019 do 31.12.2019 podle sezna-
mu předloženém paní Irenou Líbalovou.

 –  Rada města schválila Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, 
platné pro školní rok 2020/2021 a Směrnici pro přijímání dětí do mateřské školy, předložené 
ředitelkou mateřské školy paní Mgr. Irenou Ryplovou. Rada města schválila, že termín pro 
podání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy pro školní rok 
2020/2021 bude od 11.05.2020 do 12.05.2020 do 16,00 hod., způsoby dle Opatření k zápisům 
do MŠ pro školní rok 2020/2021 vydaném MŠMT.

 –  Rada města vzala na vědomí informaci o stavu dluhů za užívání městských bytů ke dni 
31.03.2020. Dluhy činí 106.325,00 Kč.     

 –  Rada stanovila paušální roční poplatek za používání HTS v DPS za rok 2019 na 1 uživatele/1 
telefonní číslo. Paušál je stanoven na 93,12 Kč na obyvatele DPS za rok 2019. 

 –  Rada města projednala návrh oddělení životního prostředí na odprodej pozemků p. č. 397 
(zahrada) o výměře 372 m2, p. č. 407 (ostatní plocha) o výměře 462 m2 a p. č. 445 (trvalý travní 
porost) o výměře 553 m2. Pozemky p. č. 407 a 445 jsou velmi svažité. Pozemek p. č. 397 je sou-
částí zahrady, kterou užívají obyvatelé domu č. p. 187. Rada města pověřuje starostku města 
jednat s majiteli domu o odkupu pozemků, nebo nájmu pozemku p. č. 397 v k. ú. Hodkovice 
nad Mohelkou.

 –  Rada města Hodkovice nad Mohelkou bere na vědomí stávající stav dluhů a pohledávek mezi 
městem a společností Demo Solution Group a pověřuje starostku města Ing. Markétu Khaue-
rovou vymáháním smluvních podmínek vč. dlužného nájemného, a to i soudní cestou.

Informace ze 3. mimořádného zasedání rady města 4. 5. 2020
 –  Rada města schválila ukončení přerušení provozu MŠ Hodkovice nad Mohelkou s platností 
od 5.05.2020.

Městský úřad informuje



5Kulturní kalendář 5

Informace z 9. zasedání rady města 6. 5. 2020
 –  Rada města projednala cenové nabídky na výkon technického dozoru stavebníka na akci „Vý-
měna svítidel veřejného osvětlení ve městě Hodkovice nad Mohelkou“ a schválila uzavření 
příkazní smlouvy za cenu 45.000,00 Kč s panem Borisem Weinfurterem, IČ: 12807907. 

 –  Rada města schválila cenovou nabídku na výměnu dveří do bytu ke správci zdravotního stře-
diska za částku 42.536,00 Kč včetně DPH, kterou podala společnost Profiltechnik alusystem 
s.r.o., IČ: 28748786.

 –  Rada města schválila cenovou nabídku na opravu schodiště u autobusového nádraží za částku 
175.762,23 Kč včetně DPH, kterou podal pan Pavel Hudec, IČ: 44578881.

 –  Rada města projednala Technickou zprávou a vyčíslením nákladů na akci: „Oprava autobusové 
zastávky – Hodkovice n. M.“, kterou předložil Boris Weinfurter, IČO: 12807907 dne 28.4.2020 
a souhlasí s realizací.

 –  Rada města projednala návrh Dodatku č. 3 ke Smlouvě č. 46306E o nájmu části nemovitos-
ti uzavřené dne 3.04.2000 se společností Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 
2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČ: 25788001. Rada města pověřuje místostarostku města 
dalším jednáním.

 –  Rada města souhlasí s žádostí o opravu přístupových chodníků k domu č. p. 544 a převod 
části pozemku p. č. 1447/3 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře cca 154 m2 v k. ú. Hodkovice 
nad Mohelkou. Návrh podala společnost REKA PLUS, s.r.o., Dlouhá 246/6, 466 01 Jablonec nad 
Nisou, IČ: 25001671.

 –  Rada města schválila uhrazení podílu města na dani z nemovitosti za dům č. p 216 v Hodko-
vicích nad Mohelkou za rok 2020 ve výši 498,- Kč. Žádost podal pan L.  za Sdružení vlastníků 
tohoto domu, v němž vlastní Město Hodkovice nad Mohelkou v přízemí nebytové prostory.

 –  Rada města souhlasí s uzavřením Výpůjční smlouvy č. 01/2020-36210/Ha o výpůjčce vnitř-
ního zeleného ostrova uprostřed okružní křižovatky silnic č. 35 a č. 278 – ul. Mánesova a ul. 
Rychnovská, o ploše 201 m2. Půjčitel Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 
14000 Praha 4, IČ: 65993390 přenechává městu předmět výpůjčky k bezplatnému dočasnému 
užívání za účelem osázení veřejnou zelení.

 –  Rada města projednala žádost o povolení přípojky vody na pozemek p. č. 3186 v k. ú. Hodkovi-
ce nad Mohelkou, který je ve vlastnictví žadatelky paní Mgr. E. S., Mozartova..., Liberec I-Staré 
Město, 46001 Liberec. Rada města souhlasí s připojením se k hlavnímu řádu vody, přípojka 
bude vybudována na vlastní náklady žadatelky a bude v jejím vlastnictví.

 –  Rada města vzala na vědomí věc nazvanou „občansko správní spor“ na nevhodné pasení ovcí 
na pozemcích soukromých majitelů, pasení ovcí bez dozoru, ranní buzení jejich zvuky, zápach 
a nekontrolované přebíhání přes komunikaci č. 316 v Hodkovicích nad Mohelkou, které předlo-
žil pan B., bytem Hodkovice nad Mohelkou.  Radě města nepřísluší řešit občanskoprávní spory.

 –  Rada města přijímá výběrovou komisí doporučenou nabídku pro zakázku „Rekonstrukce 
střech kulturního domu Hodkovice n. M.“ za cenu 9.791.771,78 Kč bez DPH a schvaluje uzavře-
ní smlouvy se společností Fireo s.r.o., Liberec XXV - Vesec, Česká 374, PSČ 463 12, IČ: 25470825.

 –  Rada města souhlasí s žádostí o výměnu 4 ks radiátorů v restauraci Kulturního domu, kterou 
podal pan Miroslav Hájek, jednatel společnosti KáDéČko Bar & Grill s.r.o., IČ: 05634466.
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Informace z 10. zasedání rady města 20. 5. 2020
 –  Rada města v působnosti valné hromady společnosti TEPLO Hodkovice nad Mohelkou spol. 
s r.o. zvolila předsedou valné hromady společnosti starostku města paní Ing. Markétu Khaue-
rovou a zapisovatele pana Ing. Jaroslava Lamače, projednala a schválila výsledky hospoda-
ření TEPLO Hodkovice nad Mohelkou spol. s r.o. za rok 2019, projednala a schválila účetní 
závěrku za rok 2019, projednala a schválila zaúčtování zisku před zdaněním za rok 2019 do 
nerozděleného zisku minulých let, projednala a schválila vyplacení prémií vedoucímu kotelny 
a schválila roční prémiové ukazatele pro rok 2020.

 –  Rada města souhlasí s nabídkou na odkoupení části pozemku p.č. 549 (ostatní plocha, ostatní 
komunikace) o výměře cca 530 m2 v k.ú. Záskalí, kterou podala Krajská správa silnic Liberec-
kého kraje, příspěvková organizace, České mládeže 632/32, Liberec VI-Rochlice, 46006 Liberec. 
Kupní cena je navržena ve výši 100,00 Kč/m2. Rada města předává věc k rozhodnutí zastupi-
telstvu města.

 –  Rada města projednala cenové nabídky na výkon technického dozoru stavebníka na akci „Kul-
turní dům Sokolská 412 Hodkovice n. Mohelkou oprava střech“ a schválila uzavření příkazní 
smlouvy za cenu 119.000,00 Kč s panem Borisem Weinfurterem, IČ: 12807907. 

 –  Rada města souhlasí s cenovou nabídku na vypracování projektové dokumentace pro prová-
dění stavby na akci „Oprava komunikace – ulice Lesní, Hodkovice nad Mohelkou, úsek km 
0,000 – 0,400“ za částku 84.095,00 Kč včetně DPH, kterou podal společnost Nýdrle - projektová 
kancelář, spol. s r.o., IČ: 28474961.

 –  Rada města schválila žádost ředitelky Mateřské školy Hodkovice nad Mohelkou o udělení vý-
jimky v počtu zapsaných dětí ve třídách pro školní rok 2020/2021. Rada města uděluje výjim-
ky v počtu zapsaných dětí na školní rok 2020/2021 na celkových 97 dětí ve čtyřech třídách 
z důvodu pokrytí žádostí o umístění dětí do předškolního zařízení. Kapacita se stanovuje na 
25 dětí v 1.třídě, 25 dětí ve 2.třídě, 27 dětí ve 3.třídě a 20 dětí ve 4.třídě.

 –  Rada města projednala návrh směrnice Mateřské školy v Hodkovicích nad Mohelkou ke stano-
vení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole včetně podmínek splatnosti 
úplat s platností od 1.09.2020 do 31.08.2021. Rada města souhlasí s předloženou směrnicí 
a s tím, že stanovuje výši úplaty za měsíční platbu ve třídě s celodenním provozem (čl. 3) na 
700,00 Kč a výši platby v období omezení nebo přerušení provozu podle čl. 4, odst. 1) na 175,00 
Kč a v odst. 2) na 382,00 Kč. Ostatní ustanovení směrnice zůstávají beze změny.

 –  Rada města schválila přidělení bytu č. 36 v DPS panu K. trvale bytem Jeřmanice.

 –  Rada města schválila přidělení bytu č. 10 v DPS manželům H., trvale bytem Hodkovice nad 
Mohelkou.

 –  Rada města vzala na vědomí informaci o stavu dluhů za užívání městských bytů ke dni 
30.04.2020. Dluhy činí 106.325,00 Kč.

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

Zapsala Markéta Khauerová – starostka města
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Město Hodkovice nad Mohelkou Vás zve  
na 4. veřejné zasedání zastupitelstva města,

které se uskuteční 24. 6. 2020 od 18 hodin.

Místo jednání bude upřesněno dle aktuální situace. 

Těšíme se na Vaši účast.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Sportovní areál za ZŠ (včetně dětského hřiště) bude 

od 25. 5. do 30. 6. 2020 od 8:00 do 14:30 hodin

UZAVŘEN pro potřeby ZŠ s výjimkou víkendů.

SPORTOVNÍ AREÁL ZA ZŠ

Přivítány budou tyto děti:
Ela Semanová, Sára Baranová, Klára Jelínková, 
Adam Paterna, Jindřich Kraus, Filip Krejčí

V pátek 5. 6. 2020 od 10:00 hodin se 
uskuteční na radnici Městského úřadu 
v Hodkovicích nad Mohelkou slavnostní 
vítání občánků našeho města.

Slavnostní vítání občánků
„Zrodil se člověk :

hebounký aksamit, medový květ.
Zrodil se člověk.

A objevuje pozemský náš svět.“ 

Přivítány budou tyto děti:
Karel a Jakub Hermanovi, Štěpánka Kovářová,  
Viola Vávrová, Benet Sulek, Otta Šafář, Jan Malý

V pátek 19. 6. 2020 od 10:00 hodin se 
uskuteční na radnici Městského úřadu 
v Hodkovicích nad Mohelkou slavnostní 
vítání občánků našeho města.
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Udělení cen města

Zastupitelstvo na svém třetím zasedání schválilo pokyny pro nominace na udělení 
„Ceny města Hodkovice nad Mohlekou“.

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

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

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

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

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

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

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

Návrhy na udělení ceny města lze předávat členům rady města a zastupitelstva města, na 
předepsaném formuláři, do 21. 8. 2020 prostřednictvím podatelny města Hodkovice nad 
Mohelkou.

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

Začátkem měsíce července bude zahájena rekonstrukce lávky  
u Buriánky, prosíme občany o respektování dopravního značení. 
Všem místním občanům děkujeme za trpělivost.

!!! REKONSTRUKCE LÁVKY !!!
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2020

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
PRO DĚTI VE VĚKU 6-15 LET

3 290 Kč / dítě

REGISTRACE OD 1. 3. 2020
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ODPADY – NOVINKY

Jílové 10:55 11:05 Jílové u stanoviště kontejnerů

Hodkovice nad Mohelkou 11:10 11:20 Sportovní x Mánesova u stanoviště kontejnerů

Hodkovice nad Mohelkou 11:25 11:35 Náměstí T. G. Masaryka

Hodkovice nad Mohelkou 11:40 11:50 Liberecká x Tyršova u stanoviště kontejnerů

Sběr bude prováděn ambulantním způsobem, tj. pojízdnou sběrnou, která bude přistavena podle 
časového rozpisu na výše uvedeném stanovišti. Odpady budou přebírány kvalifikovanými pracovníky 
společnosti Severočeské komunální služby s.r.o.

Přijímány budou následující nebezpečné složky komunálních odpadů:
  Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, vč. olejových filtrů
  Oleje a tuky
  Absorpční činidla (znečištěný textilní materiál)
  Barvy, lepidla a pryskyřice
  Rozpouštědla 
  Kyseliny
  Zásady (hydroxid)
  Nepoužitá léčiva (léky)
  Pesticidy (hnojiva)
  Akumulátory, baterie, články a zářivky

POZOR!!! Vše musí být řádně označeno v uzavřených (originálních) obalech, objem a množství 
musí odpovídat provozu běžné domácnosti. 

   
Nebude přijímáno následující:

  Elektro 
  Stavební odpad, vč. eternitu, azbestu, asfaltu, omítek, lepidel, směsí apod. 
  Nebezpečné odpady vznikající při podnikatelské činnosti

Způsob přebírání odpadů:
1. Sběr bude probíhat za přítomnosti zástupce městského úřadu a pod jeho dohledem.
2. Odpady budou předávány osobně občany pracovníkům zajišťujícím sběr.
3.  Odpad, který nebude předán přímo občany nebo zástupcem obce a bude na stanoviště 

umístěn před příjezdem mobilní sběrny nebo po jejím odjezdu nebude odvezen.

Další informace poskytne oddělení životního prostředí a památek MěÚ Hodkovice n. M. nebo 
přímo pracovníci Severočeských komunálních služeb s.r.o. na telefonním čísle 493 645 111.

V neděli 7. června proběhne opět v Hodkovicích a Jílovém mobilní svoz nebezpečných odpadů z do-
mácností. Rozpis časů a míst je uveden níže.

Svoz nebezpečných odpadů z domácností  
proběhne 7. června 2020
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Město Hodkovice nad Mohelkou ve spolupráci s obalovou společností EKO-
-KOM rozšiřuje nabídku nádob na tříděný odpad o šedé zvony na kovové obaly. 
Na území města bude rozmístěno dohromady 10 ks zvonů.  

Do nádob na kovové obaly patří:    
Plechovky od nápojů, neznečištěné plechovky od potravin (např. od sterilované 
zeleniny, kompotů, paštik, rybiček, kondenzovaného mléka), konzervy pro psy 
a kočky, drobné kovové předměty – hrnce, příbory apod. 

Do nádob nepatří: 
Konzervy se zbytky potravin, znečištěné kovové obaly od barev a ředidel, stroj-
ní součásti, komunální odpad, nebezpečný a stavební odpad.

Dana Karmazínová, OŽPaP 

Město rozšiřuje možnosti třídění odpadů  
o šedé zvony na kovové obaly

ODPADY – NOVINKY

Seznam stanovišť – zvony kovové obaly: 

Pořado-
vé číslo

Sběrné místo Počet nádob  
na stanovišti

1 Pražská u č.p. 318 1

2 Podlesí u č.p. 547 1

3 Podlesí u č.p. 603 1

4 Podlesí u č.p. 602 1

5 Záskalí – horní část 1

6 Tyršova x Liberecká 1

7 Mlýnská x Dlouhý kopec 1

8 Mánesova x Sportovní 1

9 Jílové 1

10 Radoňovice 1
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JEPTIŠKY 
 

Městské kulturní středisko pořádá zájezd do  
Divadla Na Fidlovačce v Praze na muzikál JEPTIŠKY  

 
V režii Lumíra Olšovského se v této muzikálové komedii představí Zora 
Jandová, Ludmila Molínová, Sandra Pogodová, Barbora Mošnová a Martina 
Šťastná. 

 
 Představení se koná v SOBOTU 26. září 2020 od 15.00 hodin. 
Autobus bude odjíždět z náměstí v Hodkovicích nad Mohelkou 
ve 13.00 hodin. 
 Cena vstupenky je 320,- Kč. Cena jízdenky je 220,- Kč. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Prodej vstupenek bude zahájen v Městské knihovně v Hodkovicích nad 
Mohelkou od 4. května 2020. Vstupenky zakoupené na původní termín Vám 
v knihovně vyměníme. 

Prodej vstupenek bude zahájen v Městské knihovně 
v Hodkovicích nad Mohelkou od 4. května 2020. Vstu-
penky zakoupené na původní termín Vám v knihovně 
vyměníme.

JEPTIŠKY
Městské kulturní středisko pořádá zájezd 

do Divadla Na Fidlovačce v Praze 
na muzikál JEPTIŠKY 

V režii Lumíra Olšovského se v této muzikálové kome-
dii představí Zora Jandová, Ludmila Molínová, Sandra 
Pogodová, Barbora Mošnová a Martina Šťastná.

  Představení se koná v  SOBOTU  26.  září 
2020 od 15.00 hodin. Autobus bude odjíž-
dět z náměstí v Hodkovicích nad Mohelkou  
ve 13.00 hodin.

  Cena vstupenky je 320,- Kč. Cena jízdenky je 220,- Kč.

NOVÁ  
ORDINACE 
PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
HODKOVICE NAD MOHELKOU
Adresa:  Liberecká 19 
   463 42 Hodkovice nad Mohelkou
Tel.:   739 232 767
E-mail:  praktik1.hodkovice@vseobecnylekar.cz
Www:   vseobecnylekar.cz

Po dobu epidemiologické situace až do odvolání, je nezbytné, aby se všichni pacienti nejdříve 

objednali. Čas vyhrazený pro objednané pacienty po domluvě / na objednání / v ordinaci.

Těšíme se na Vás!

Otevíráme1. 6. 2020

Ordinační hodiny Akutní pacienti

Pondělí  8:00 - 11:00

Úterý 14:00 - 17:00

Středa -

Čtvrtek  8:00 - 11:00

Pátek 8:00 - 11:00

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: 320 kusů.
Redakce: Naďa Burianová, email: redakce@hodkovicenm.cz
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Co dělat při požáru vozidla

Začne-li se kouřit za jízdy z motorového prostoru vozi-
dla nebo ucítíme-li zápach spáleniny, je třeba okamži-
tě zastavit, vyndat klíče ze zapalování a  rychle auto 
opustit. Než vystoupíme z vozidla, oblékneme si reflex-
ní vestu. Nezapomeneme z vozu pomoci dětem, starším 
a nepohyblivým osobám, případně zvířatům. Zůstaneme 
v dostatečné vzdálenosti mimo vozovku, pokud možno 
za svodidly. Pokud to situace umožňuje, nezastavujeme 
poblíž míst, kde by požár mohl způsobit další škody, na-
příklad v blízkosti jiných vozidel, budov, benzínových 
čerpacích stanic, plastových kontejnerů a popelnic nebo 
v tunelech. Je nutno si uvědomit, že i při zatažené ruční 
brzdě může dojít k jejímu přehoření a samovolnému roz-
jetí vozidla z kopce. Z tohoto důvodu je vhodné u hořící-
ho vozidla nechat zařazen rychlostní stupeň. Poté ihned 
zavoláme hasiče na čísle 150 nebo 112.

V případě, že to situace umožňuje a rozhodneme se požár 
hasit hasicím přístrojem z výbavy vozidla, je třeba po-
stupovat velmi opatrně. Hasicí přístroj můžeme použít 
pouze na začínající požár. K hořícímu vozidlu přistu-
pujeme ze směru po větru. Hasicím přístrojem je třeba 
hasit pouze přes mezeru mírně otevřené kapoty i z dů-
vodu větší účinnosti hasebního prášku. Při otevření ka-
poty motorového prostoru by došlo k rychlému přístupu 
vzduchu, který by podpořil hoření. Pozor na popáleniny 
od rozpálené kapoty.

Pokud už z vozu šlehají plameny a nenacházejí se v něm 
žádné osoby, tak se k vozu nepřibližujeme. Mohlo by 
dojít ke zranění. Hašení většího požáru přenecháme 
hasičům, kteří jsou vybaveni vhodnou technikou a pře-
devším ochrannými pomůckami.  

Nejvhodnější hasicí přístroj pro osobní vozidla je práš-
kový, který můžeme zakoupit ve většině prodejen s auto-
díly a autodoplňky. Postačí malý kilový nebo dvoukilový. 
V některých zemích EU tvoří povinnou výbavu vozidla. 
Hasicí přístroj umístíme ve voze co nejblíže řidiči, tak 

HASIČI RADÍ OBČANŮM

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje eviduje ročně kolem 100 ohlášených požárů do-
pravních prostředků. Mezi hlavní příčiny těchto požárů patří technické závady, nejčastěji na 
elektroinstalaci a výfukovém potrubí, nebo úmyslné zapálení. Protože se u podobné události 
můžeme ocitnout všichni, zopakujme si několik základních pravidel, jak správně postupovat.

RÁDIO VAŠEHO KRAJE

liberec.rozhlas.cz
Liberec-březen.indd   1 3.2.2020   13:11:29

aby v případě dopravní nehody nemohl 
zranit osádku vozidla. Nejlepší je uchyce-
ní v dosahu pro rychlé použití, k podlaze 
pod jedním z předních sedadel, případně 
ve schránce před spolujezdcem. Kromě 
hasicího přístroje je vhodné mít ve svém 
vozidle také řezač pásů, který umožní 
v případě potřeby přeřezat zapnuté bez-
pečnostní pásy a dostat se tak rychleji 
z vozidla.

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

HZS Libereckého kraje
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Manévry domobrany v okolí Hodkovic roku 1903

O manévrech v okolí Hodkovic se zmi-
ňuje hodkovická kronika takto:

Při příležitosti inspekční cesty důstojní-
ků štábu domobrany ve Vídni poctil město 
Hodkovice návštěvou 16. června jeho cí-
sařská Výsost arcivévoda Rainer s dopro-
vodem.

Přijaly ho všechny spolky a celé městské 
zastupitelstvo, stojící k přivítání na Tržišti.

Tam byl také postaven stan. Jeho císař-
ská Výsost přešla kolem celé fronty a oslo-
vila různé pány. Zvlášť laskavě promluvila 
s panem starostou Adolfem Kirchhofem 
a poděkovala mu co nejsrdečněji za slav-
nostní uvítání. Zatímco pěvecký sbor zpí-
val píseň, podepsala se jeho císařská Vý-
sost do městské pamětní knihy vyložené 
ve stanu a zanesla své jméno také do řady 
pamětních knih spolků. Nato následovala 
slavnostní tabule v hotelu „U arcivévo-
dy Štěpána“. Při hostině hrála plukovní 
kapela.

Téhož dne odpoledne odcestovala jeho 
císařská Výsost do Liberce. 

Tolik hodkovická kronika.
Městská pamětní kniha s podpisem se 

nezachovala, ale arcivévoda Rainer se za-
psal do pamětní knihy Osevního spolku, 
takže jeho podpis se v hodkovických archi-
váliích dochoval.

Arcivévoda Rainer byl vnukem císaře 
Leopolda II. a mezi léty 1872 – 1906 byl ve 

Na konci 19. a začátku 20. století probíhalo v okolí Hodkovic několik manévrů vojska 
a domobrany. V minulém čísle Kulturního kalendáře byla zmínka o manévrech domobra-
ny v roce 1907, ale velké cvičení bylo i v roce 1903. Tentokrát se jich zúčastnil jiný člen 
císařské rodiny, totiž arcivévoda Rainer.

službách rakouské armády, kde dosáhl hod-
nosti vrchního velitele c. a k. zeměbrany.

Byl zastáncem vědy a umění. Od roku 
1861 byl kurátorem císařské akademie věd 
a zároveň se stal jejím čestným členem. 
V roce 1863 začal působit v rakouském 
Uměleckoprůmyslovém muzeu jako jeho 
protektor a roku 1873 byl v komisi pro svě-
tovou výstavu jejím předsedou.

František Nejedlo
Sdružení rodáků a přátel Hodkovic

Podpis arcivévody Rainera  
v Pamětní knize Osevního spolku
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Prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu  
Tetra hnědá, Dominant všechny barvy, Green Shell-

typu Araukana a Dark Shell-typu Maranska.

Stáří slepiček: 15 – 19 týdnů. Cena: 169 – 219 Kč/ks.

Prodej: 20. 6. 2020 v 17.20 hodin
v Hodkovicích nad Mohelkou – u vlakového nádraží.

Při prodeji slepiček: výkup králičích kožek (cena dle poptávky). 

Případné bližší informace: tel. 601 576 270, 728 605 840.

www.drubezcervenyhradek.cz

Pl
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CVIČENÍ PRO RODIČE S DĚTMI
Fotbalová a míčová seznamka pro nejmenší děti od 1 do 5 let.

Kde: fotbalové hřiště SK Hodkovice nad Mohelkou

Kdy: od června každé úterý a čtvrtek od 16 do 17 hodin

Vstup na fotbalové hřiště pouze ve sportovní obuvi  
(platí pro rodiče i děti), vlastní míč vítán.

Vstupné: 20 Kč

Kontakt: Irena Škopánová

skopanova@seznam.cz

736 422 961



KINO – ČERVEN 2020 
HODKOVICE NAD MOHELKOU

Pátek 5. června v 19.00 hodin

V SÍTI
3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní a 2458 sexuálních predátorů. Experiment, který 
naléhavým způsobem otevírá tabuizované téma zneužívání dětí na internetu. 
Nový dokumentární film Barbory Chalupové a Víta Klusáka obrací predátorské 
taktiky proti jejich strůjcům. Česko. Přístupno od 15 let. Délka 100  minut. 
Vstupné 100 Kč.

Pátek 12. června v 18.00 hodin

DOLITTLE
Kdyby tak každý doktor byl jako Dolittle. Nebojí se vyrazit na nebezpečnou 
výpravu, utkat se s piráty, ale hlavně rozumí řeči zvířat. Hvězdný Robert Downey 
Junior září v originálním pojetí příběhu o legendárním zvěrolékaři. Rodinný film 
USA. Délka 102 minut. Vstupné 80 Kč.

Pátek 19. června v 19.00 hodin

VLASTNÍCI
Hrdinové filmu Vlastníci bydlí v jednom postarším činžovním domě a právě mají 
společnou schůzi, na které se musí dohromady na mnohém dohodnout. Komedie 
oceněná třemi Zlatými lvy. Česko/Slovensko. Doporučená přístupnost od 12 let. 
Délka 96 minut. Vstupné 50 Kč.

MALOVÁNO SRDCEM
VÝSTAVA OBRAZŮ A FOTOGRAFIÍ PETRY NAGYOVÉ
BŘEZEN – ČERVEN 2020

DOLITTLE



MĚSTSKÉ KINO V HODKOVICÍCH NAD MOHELKOU 

V SÍTI
Dokumentární film Barbory Chalu-
pové a Víta Klusáka

Česko, 100 minut

3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní 
a 2458 potenciálních sexuálních 
predátorů. Radikální experiment otevírá tabuizované téma 
zneužívání dětí na internetu. Tři dospělé herečky s dětskými rysy 
se vydávají na sociální sítě, aby v přímém přenosu prožily zkušenost 
dvanáctiletých dívek online. Ve věrných kopiích dětských pokojů 
chatují a skypují s muži, kteří je na netu aktivně vyhledali a oslovili. 
Drtivá většina těchto mužů požaduje sex přes webkameru, posílá 
fotky svých penisů a odkazy na porno. Děti jsou dokonce vystaveny 
vydírání. (Aerofilms)

Uvádíme v našem kině 5. 6. 2020 od 19.00, přístupno od 15 let

VLASTNÍCI
Komedie oceněná Českým lvem 
za nejlepší scénář (Jiří Havelka), 
za vedlejší ženský herecký výkon 
(Klára Melíšková) a hlavní ženský 
herecký výkon (Tereza Ramba) 

Česko/Slovensko, 97 minut

Jiří Havelka se při volbě tématu inspiroval vlastními zážitky ze 
schůzí vlastníků bytových jednotek. Hrdinové filmu Vlastníci jsou 
totiž jedněmi z nich, patří jim byty v jednom postarším činžovním 
domě a právě mají společnou schůzi, na které se musí dohromady 
na mnohém dohodnout. Najdou se mezi nimi idealisté, kteří jednají 
ve prospěch celku, jsou zde i vypočítaví prospěcháři nebo dokonce 
rafinovaní manipulátoři, ale také lidé ztracení v pocitech vlastní 
bezvýznamnosti….(CinemArt)

Uvádíme v našem kině 19. 6. 2020 od 19.00, přístupno od 12 let

NENECHTE SI UJÍT
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Rozpis mistrovských utkání 2020 liberecký kraj - nohejbal

DOMÁCÍ HOSTÉ

1 Lučany Hodkovice 22.05.2020 pátek 17.00 hod.

2 Koberovy Hodkovice 29.05.2020 pátek 17.00 hod.

3 Chotyně Hodkovice 05.06.2020 pátek 17.00 hod.

4 Hodkovice Příšovice 12.06.2020 pátek 17.00 hod.

5 Ostašov Hodkovice 19.06.2020 pátek 17.00 hod.

6 Hodkovice Lučany 26.06.2020 pátek 17.00 hod.

7 Hodkovice Koberovy 04.09.2020 pátek 16.30 hod.

8 Hodkovice Chotyně 11.09.2020 pátek 16.30 hod.

9 Příšovice Hodkovice 18.09.2020 pátek 16.30 hod.

10 Hodkovice Ostašov 26.09.2020 pátek 16.30 hod.

SK Hodkovice – nohejbal je podporován grantovým programem města Hodkovice
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O opěrné zdi je v hodkovické kronice u roku 
1883 tento zápis:

Na jaře 1883 se zřítila zeď v Poštovní ulici 
u č. 194. Město Hodkovice se dohodlo s Okresním 

úřadem v Liberci, že stavbu převezme a okres že 
poskytne částku 500 zlatých. Majitel domu č. 194 
(na obrázku nad zdí) postoupil část svého pozem-
ku na rozšíření ulice o 1 až 2 metry. Díky tomu 

Oprava opěrné zdi v Poštovské ulici
Před dvěma léty byla uskutečněna oprava opěrné zdi v Poštovské ulici. Zeď byla v havarijním stavu, 
proto k ní byly dány betonové zábrany a ulice se stala jednosměrnou.

OTEVÍRÁME 11. 5. 2020
Kontakt : 
Lucie Šoltys Kotrmanová
tel.: 728 366 078
www.klubmotylek.estranky.cz

Facebook: 
Rodinný klub Motýlek 
(veřejná skupina)
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Dům č. 194

Zeď před rekonstrukci Zeď po rekonstrukci

byla ulice, dříve tak úzká, že se dva vozy nemohly 
vyhnout, významně rozšířena.

Stavba stála 868 zlatých, k čemuž dal okres 
500 zlatých, Franz Schmitt, továrník z Českého 
Dubu, přispěl dobrovolně 150 zlatými a zbytek 
dodala obec.

Protože se zeď nachází v městské památko-
vé zóně, musela být opravena podle požadavků 

památkářů. Opravu provedla hodkovická kame-
nická firma Charlie’s.

Rekonstrukce zdi přišla na 1 639 478 Kč.
Další zmínka o Poštovské ulici je z roku 1893 

a týká se zavedení vodovodu. 
Z Tržiště / náměstí / bylo nákladem asi 800 

zlatých položeno nové potrubí Anenskou ulicí 
a odtud postranní uličkou do Poštovní ulice. Tak 
mohlo být zavedeno 7 domovních přípojek, a to 
do domů č. 206,207,208,210,366,194 a 195.

10. května 1904 rozhodlo městské zastupitel-
stvo dát vydláždit Poštovní ulici za 4051 korun.

Dnes je už dlažba zalita asfaltem a nově vy-
dlážděna je jen část ulice od křižovatky ulic Poš-
tovské a Mlýnské k mostu přes Mohelku.

Děkuji panu Petru Bočkovi a panu Janu Čihá-
kovi za poskytnutí fotomateriálů k článku.

František Nejedlo
Sdružení rodáků a přátel Hodkovic
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Vážení rodiče a spoluobčané,

5. 5. 2020 jsme znovu otevřeli mateřskou 
školu a provoz školky je opět v běžných 
kolejích. 

Vše je ale zajištěno tak, abychom nešli 
nákaze naproti. Přísně vše kontrolujeme, 
a to od dezinfekce a důsledné hygieny dětí, 
až po rozestupy dětí například u jídla. 

Snažíme se co nejvíce být s dětmi ven-
ku a co nejméně se zdržovat ve vnitřních 
prostorách budovy. 

Věříme, že se co nejdříve vrátí vše do 
úplného normálního stavu, a my si tak 
budeme moci naplno užít letošní léto. Vám 
všem přejeme, ať se těšíte dobrému zdraví.

Kolektiv MŠ


