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Kulturní kalendář

Slovo  
redakční rady

Našim jubilantům blahopřejeme  
k jejich životnímu výročí 

a přejeme hodně zdraví, štěstí a osobní 
pohody do dalších let života.

Jubilanti
květen 2013

Eliška Pluhařová

Jaroslav Jirouš

Miluše Bartošová

Bohumír Havlík

Helena Kirchhofová

Vážení čtenáři,
v tomto čísle bych se ráda krátce vrátila k Hod-
kovické Thálii, kterou uspořádalo Hodkovické 
amatérské divadlo H.A.D. Bezesporu jim patří 
velký dík za přípravu i zajištění příjemné at-
mosféry. Věřím, že podobné akce se v našem 
městě stanou tradicí a místem setkávání všech 
generací. Avšak i měsíc květen nabídne něko-
lik zajímavých akcí jako je Memoriál Vladimí-
ra Linky nebo koncert skupiny Krakatit v kul-
turním domě. Na závěr mi dovolte za všechny 
členy redakční rady osobní gratulaci naší kole-
gyni a zakladatelce Kulturního kalendáře paní 
Jiřině Paříkové k jejímu životnímu jubileu.

Prosluněný měsíc květen
přeje za kolektiv redakční rady

Naďa Burianová.

Hodkovické Thálie 2013 uděleny
6. dubna v 18.00 se hodkovický Kulturní dům zaplnil do posledního místečka. 
HAD uspořádal slavnostní  večer, kterým chtěl vzdát hold a poděkovat těm, 
kteří v Hodkovicích před mnoha lety založili a hráli ochotnické divadlo,  a na 
které se trochu pozapomnělo.

Od roku 1890 po dlouhá léta hráli ochot-
níci v Hodkovicích pro radost druhým i sobě. 
V určitou dobu hodkovické ochotnické diva-
dlo patřilo v kraji k těm nejlepším. Soubory 
měly na repertoáru až 6 her za sezonu. A ne 
ledajakých. Divadlo plnilo vedle zábavy také 
důležitou společenskou úlohu a vyjadřovalo 
se k aktuálním otázkám, které hýbaly měs-
tem a okolím. Ochotníci dokázali v určité 
době vzbudit vlastenecké postoje, podpořit 
národní hrdost a jejich hry vedle skvělé zá-

bavy dosahovaly úrovně, za kterou by se ne-
muselo stydět ani profesionální divadlo. Na 
konci 60. let ochotníci v Hodkovicích svou 
činnost ukončili. Zmizela bohužel i jejich 
kronika. 

Pozvání na vzpomínkový večer přijali ve-
dle pamětníků a milovníků divadla příznivci 
a přátelé Hadu a další milí hosté. Ten, kdo při-
šel, nelitoval. Vedle bohatého programu mohl 
také shlédnout výstavu o historii hodkovic-
kého ochotnického divadla na panelech, které 
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zapůjčila ZŠ a místní kino. Díky dvěma data-
projektorům umístěným v restauraci KD a ve 
velkém sále, mohli diváci během programu 
sledovat historické dokumenty a fotografie.

HAD si připravil malý dárek v po-
době ukázky ochotníky nejvíce hrané hry 
"Strakonický dudák". V dnešní době je velmi 
těžké prokousat se klasickými texty a jevišt-
ním pojetím této a podobných her. Herci 
HADu se odvážili a diváky tím překvapili 
a potěšili. Odměnou jim byl dlouhý potlesk.

PaedDr. Darina Martinovská, nezapřela 
své původní povolání a v Okénku do histo-
rie  se snažila provést přítomné historií hod-
kovického ochotnického divadla v kontextu 
doby a historických událostí. Nejkrásnější 
okamžik ovšem nastal, když na jeviště po-
stupně přišli ti, kvůli kterým se celý večer 
konal. Malé vzpomínání, historky a veselé 
události, medailonky a trochu i slzy. 

To vše patří k životu i divadlu. Celý sál 
aplaudoval a děkoval za krásný zážitek.

HODKOVICKÁ THÁLIE 2013

Ocenění za dlouholetou a významnou 
činnost v hodkovickém ochotnickém divadle 
ve tvaru krásného hrnečku s hadem z hod-
kovické keramické dílny paní Broni Kučerové 
obdrželi: paní ANEŽKA SÁDLOVÁ, JARMILA 
HAVLÍKOVÁ, EVA KOTĚŠOVCOVÁ, ANNA 
HUDETZOVÁ, DAGMAR LINKOVÁ, LUDMILA 
KOŠKOVÁ, MILUŠE FIŠAROVÁ a  EVA 
KONOPKOVÁ, pánové STANISLAV LUKÁŠEK, 
VLASTIMIL LAURIN, LADISLAV PEŠEK.

Dále byly uděleny odznaky Hada se zlatou 
stužkou těm, kteří prošli některými inscena-
cemi hodkovického ochotnického divadla či 
nějak spojili kousek svého života s divadlem  
v Hodkovicích. 

Zvonící Kašpárky také z keramické dílny 
Broni Kučerové jako velké osobní poděkování 
za podporu a nezištnou pomoc předala reži-
sérka D. Martinovská paní Jiřině Paříkové, 

Miluši Staré a Haně Stoklasové. Zvláště velké 
díky patří paní Stoklasové, která téměř rok 
pomáhala dohledávat adresy a jména z doku-
mentů a fotografií při přípravě večera. Díky jí 
se podařilo najít adresy některých pamětníků, 
kteří se již z Hodkovic odstěhovali.

HAD také veřejně rekapituloval svou 
činnost od založení souboru v únoru 2011. 
Soubor od té doby zahrál  doma i v okolí 
44 představení, které vidělo 4.755 diváků. 
Lze tedy prohlásit a konstatovat, že divadlo 
v Hodkovicích znovu žije. Díky HADi i háďata.

HAD děkuje za zapůjčení promítací tech-
niky a finanční příspěvek MÚ v Hodkovicích. 
Děkuje ale zejména všem, kteří přišli a pomohli 
tak vytvořit úžasnou atmosféru. Sálem se nesla 
hrdost na naše krásné město a jeho tradice. Duo 
Diamant hrálo k tanci a poslechu až do pozd-
ních hodin a někteří odcházeli z krásného ve-
čera až nad ránem. Díky hodkovičáci!

Darina Martinovská
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Městský úřad informuje

Informace z 2. zasedání zastupitelstva města 20. 3. 2013
- Zastupitelstvo města schválilo návrh rozpočet města na rok 2013. 

- Zastupitelstvo města neschválilo převod lesních pozemků do vlastnictví města, pozemky jsou 
pro město fakticky nevyužitelné, pozemky p. č. 167/1 a 175/1 jsou vedle rychlostní komunikace 
a všechny pozemky jsou na strmém svahu a jsou špatně přístupné.

- Zastupitelstvo města schválilo návrh smlouvy o zřízení věcného břemene na studni, vodojem 
a hlavní vodovod v Citeřích (dále jen stavba). 

- Zastupitelstvo města schválilo návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-
4008242/002. Jednorázová finanční náhrada za zřízení věcného břemene se smluvně sjednává 
ve výši 1.000,- Kč včetně DPH.

- Zastupitelstvo města schválilo koupi pozemku města p. č. 1264/2 (ostatní plocha) společnosti 
1. jizerskohorská stavební společnost s. r. o. za cenu 200,- Kč za 1 m2  plus náklady spojené 
s prodejem.

- Zastupitelstvo města stanovuje výši měsíční odměny za výkon funkce neuvolněnému novému 
členovi zastupitelstva města Ing. Petru Skálovi s účinností od 13. 02. 2013.

Informace z 6. zasedání rady města 19. 3. 2013
- Rada města projednala podnět na úpravu Obecně závazné vyhlášky města č. 2/2011 

o zabezpečení veřejného pořádku a čistoty a o stanovení pravidel pohybu psů na veřejném 
prostranství. 

- Rada města souhlasí s návrhem rozpočetu města na rok 2013 a předkládá věc k rozhodnutí 
zastupitelstvu města.

- Rada města souhlasí s prodejem p. č. 2721 (lesní pozemek).

- Rada města souhlasí s návrhem Smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-4008242/002, 
předává věc k rozhodnutí zastupitelstvu města.

- Rada města souhlasí s návrhem Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo Místní informační systém 
s funkcí varovného systému obyvatelstva – SD 213 503.

- Rada města projednala žádost o slevu z nájmu bytu a žádá o stanovisko ředitel BH Hodkovovice.

Vážení čtenáři kulturního kalendáře, v dotazníkovém šetření, které probíhalo 
v Hodkovicích nad Mohelkou v březnu tohoto roku, bylo několik poznámek 
k  používání zkratek v  informacích z  jednání rady města a  zastupitelstva 
města. Vzhledem k  zákonu o  ochraně osobních údajů nelze uvádět jména 
osob, pokud jednají jako soukromé osoby.

Texty usnesení jednání rady města a zastupitelstva jsou zkráceny, celé znění 
najdete na www.hodkovicenm.cz
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- Rada města projednala žádost o poskytnutí finančních prostředků nad limit rozpočtu od 
velitele Sdružení dobrovolných hasičů Hodkovice. Rada města doporučuje využít přidělené 
prostředky SDH z rozpočtu na rok 2013.

- Rada města projednala žádost o opravu části komunikace v Citeřích a pověřuje starostu města 
jednáním o opravě s Rallye klubem Liberec.

- Rada města souhlasí s návrhem dodatku nájemní smlouvy na ordinaci MUDr. Martina Malíka 
ve zdravotním středisku. 

- Rada města souhlasí s  návrhem smlouvy na dodávku stravenek pro zaměstnance města 
a zaměstnance DPS .

- Rada města bere na vědomí informaci o stavu pohledávek za nájem a služby spojené s užíváním 
bytů dle aktualizace zpracované ke dni 18. 03. 2013. Stav dluhů činí ke dni aktualizace 
323.693,10 Kč. RM požaduje nadále se zabývat vymáháním dlužných částek.

- Rada města bere na vědomí hlášení o zvýšení počtu přihlášených osob k trvalému pobytu. 

- Rada města  schválila návrh textu Výzvy k podání žádostí o dotaci z Grantového fondu Města 
Hodkovice nad Mohelkou. Finanční prostředky do této 1. výzvy pro rok 2013 činí 150.000,- Kč.

Informace ze 7. zasedání rady města 3. 4. 2013
- Rada města schválila nájemní smlouvu k objektu Kulturního domu č. p. 23 na Záskalí 

v Hodkovicích nad Mohelkou. Žádost podal Sbor dobrovolných hasičů na Záskalí.

- Rada města neschválila slevu z nájmu bytu z důvodu nezpůsobilosti jeho užívání.

- Rada města schválila rozdělení výsledku hospodaření Technických služeb Hodkovice 
a bytového hospodářství Hodkovice za rok 2012 podle předloženého návrhu. 

- Rada města schválila žádost ředitelky Základní školy v Hodkovicích nad Mohelkou, aby zisk 
z doplňkové činnosti ZŠ za rok 2012 byl ponechán pro potřebu školy a rozdělen dle návrhu.

- Rada města vzala na vědomí informaci, že projekt TOP 6 KLIKO byl v březnu 2013 finančně 
uzavřen a zůstatek bude převeden do rezervního fondu základní školy.

- Rada města schválila žádost ředitelky Mateřské školy v Hodkovicích nad Mohelkou, aby 
hospodářský výsledek MŠ za rok 2012 byl převeden do rezervního fondu mateřské školy.

- Rada města schválila  žádost o poskytnutí dotace na sociální službu v roce 2013, pro Most 
k naději, o. s. ve výši 5.000.-Kč

- Rada města schvaluje text Protokolu o zadání veřejné zakázky ve smyslu Směrnice o zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu.

- Rada města souhlasí s pořádáním akce Cyklistický závod – časovka jednotlivců s individuálním 
startem dne 28. 04. 2013 od 10,30 do 13,30 hod. a uzavřením komunikace č. II/278 mezi 
Hodkovicemi nad Mohelkou a Českým Dubem (přes Vlčetín).

- Rada města souhlasí s žádostí o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-
4008747, a předává věc k rozhodnutí zastupitelstvu města.

- Rada města schvaluje přidělení bytu č. 11 manželům Č. (1935), bytem Dlouhý Most a souhlasí 
s náhradníky manžely K. (1939), bytem Hodkovice nad Mohelkou. 

Pokračování článku na straně 6
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- Rada města schvaluje přidělení bytu č. 7 paní H. V. (1936), bytem Hodkovice nad Mohelkou 
a souhlasí s náhradníky paní V. K. (1931), bytem Jeřmanice a panem O. B. (1945), bytem 
Jindřichovice pod Smrkem. O přidělení bytu konkrétní osobě rozhodne vedoucí DPS podle 
aktuální situace.

- Rada města projednala žádost o změnu nájemní smlouvy na městský byt č. 6, č. p. 623 
a požaduje předložení písemného souhlasu manžela s převodem smlouvy na manželku.

- Rada města schvaluje navýšení procenta odvodu z mezd do SF z 2,8% na 3,2% a schvaluje 
statut  a pravidla SF s platností od 1. 4. 2013.

Informace z 8. zasedání rady města 17. 4. 2013
- Rada města souhlasí s odkoupením pozemku p. č. 20/2 (ostatní plocha) o výměře 183 m2 za 

navrženou cenu 70,- Kč za 1 m2 a předkládá věc k rozhodnutí zastupitelstvu města.

- Rada města ukládá tajemníkovi prověřit možnosti podání žaloby na vyklizení pozemku č. 
3317 a nadále jednat s panem Vejvodou o dokončení úklidu pozemku.

- Rada města schvaluje poskytnutí výjimky z povinností podle OZV č. 3/2012 o ochraně 
veřejného pořádku při provozování hostinských činností (prodloužení hodiny nočního klidu), 
a to u akce SK dne 30. 04. 2013 ukončení akce do 01,00 hod., u akce dne 8. 06. 2013 ukončení 
akce do 01,00 hod., u akce 20. 07. 2013 ukončení akce do 01,00 hod. a u akce dne 17. 08. 2013 
ukončení akce do 01,00 hod. Seznam akcí SK i s dobou trvání jednotlivých akcí byl projednán 
s manželi Várkovými.

- Rada města projednala podnět na úpravu Obecně závazné vyhlášky města č. 2/2011 
o zabezpečení veřejného pořádku a čistoty a o stanovení pravidel pohybu psů na veřejném 
prostranství. Rada města své rozhodnutí ve věci odkládá a ukládá tajemníkovi zveřejnit 
povinnosti majitelů psů danou OZV č. 2/2011.

- Rada města souhlasí návrhem Smlouvy o zřízení věcného břemene číslo 11010-000587  
C-06804/2-1-057 NIUMT-88 BSC LITKB PDOK LIJAR HDPE . Jednorázová finanční náhrada za 
zřízení věcného břemene se smluvně sjednává ve výši 52.472,- Kč včetně DPH a předává věc 
k rozhodnutí zastupitelstvu města.

- Rada města projednala žádost o navýšení základního jmění společnosti TEPLO Hodkovice n. 
M. s. r. o. se sídlem v Hodkovicích nad Mohelkou, IČ 64048811 a doporučuje výše uvedenou 
věc projednat ve finančním výboru ZM a následně ji předložit k rozhodnutí do zastupitelstva 
města.

- Rada města bere na vědomí opakovaný návrh pana Jaroslava Hurta o zařazení tří bodů podle 
jeho návrhu do programu jednání 3. zastupitelstva města a předkládá věc zastupitelstvu 
města.

- Rada města souhlasí se stanovením telefonních paušálů pro obyvatele DPS. 

- Rada města souhlasí, s neprodlužením nájemní smlouvu na městský byt manželům M., 
bytem Hodkovice nad Mohelkou.

- Rada města schvaluje úpravu (snížení) zeleně kolem mateřské školy o 2 až 2,5 m a ukládá 
řediteli Technických služeb Hodkovice provést výběrové řízení na tuto akci, zařadit akci do 
plánu údržby zeleně a akci následně realizovat.
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- Rada města schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy a doplnění nájemní smlouvy o dalšího 
rodinného příslušníka u paní C., bytem Hodkovice nad Mohelkou.

- Rada města bere na vědomí inventarizační zápis o výsledcích inventury majetku ve správě 
Města Hodkovice nad Mohelkou k 31. 12. 2012. Porovnáním fyzické inventury s účetním 
stavem nebyly zjištěny žádné rozdíly.

Úplné znění usnesení zastupitelstva města a rady města najdete na www.hodkovicenm.cz, 
Zapsala Markéta Khauerová - místostarostka

Pozvánka na zasedání zastupitelstva města 
Zasedání zastupitelstva města Hodkovice nad Mohelkou se uskuteční 15. 5. 2013  

od 18 hodin v sále, v 1.patře kulturního domu.

Informace z městské knihovny
 

KNIHOU ROKU BYLA VYHLÁŠENA RYBÍ KREV!!!
Ve středu 24. dubna 2013 byla v přímém televiz-
ním přenosu vyhlášena nejlepší kniha roku 2012 
v anketě Magnesia Litera. Hlavní cenu získal JIŘÍ 
HÁJÍČEK s knihou RYBÍ KREV z nakladatelství 
HOST. Jedná se o vesnický román z přelomu 80. 
a 90. let a z prostředí jihočeských vesnic a měst, 
kterých se silně dotkla výstavba jaderné elektrár-
ny Temelín a přehrady Hněvkovice. 

KNIHU SI MŮŽETE  
V NAŠÍ KNIHOVNĚ PŮJČIT!

Výpůjční doba:
 pondělí:  9 – 11, 12 – 17 hodin
 středa:  9 – 11, 12 – 18 hodin
 čtvrtek:  9 – 11, 12 – 15 hodin 

telefon: 482 725 796, 605 854 107
e-mail: knihovna.hodkovice@tiscali.cz
web:  www.knihovnahodkovice.webk.cz
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Tři kroky pro město Hodkovice
Novinky z průběhu projektu 3K

Dnes již většina z  nás víte, že ve třetí aktivitě projektu se budeme věnovat 
zvýšení transparentnosti jednání městských orgánů a MÚ, zlepšení komunikace 
s  občany a  o  přiblížení standardu ve veřejné správě. A  právě teď mi prosím 
dovolte v rámci plnění našich cílů učinit

směrem k vám občanům žijících v našem městě a jeho přilehlých obcích. V rámci zlepšení 
komunikace a hlavně dostupnosti informací teď máme jedinečnou příležitost dostávat aktu-
ální zprávy (SMS) o dění ve městě, o tom co hlásil městský rozhlas, když jsme nebyli doma 
a neměli možnost ho slyšet, přímo na náš mobilní telefon. Pravdou je, že až po dobudování 
nového bezdrátového městského rozhlasu. Tento okamžik se však kvapem blíží a my chceme 
být připraveni. Proto žádáme zájemce o tuto službu, neváhejte a jakýmkoli způsobem do-
pravte na hodkovický městský úřad k paní Líbalové nebo paní Mizerové své číslo mobilního 
telefonu, na který chcete tyto zprávy posílat. Jakýmkoli způsobem se rozumí osobně, emailem  
irena.libalova@hodkovicenm.cz, jana.mizerova@hodkovicenm.cz nebo písemně. 

Tyto informace lze také zasílat přímo na váš email. Stačí reagovat na tuto výzvu a dopravit 
emailovou adresu.

Na vaši odezvu se těší 
Petr Hanus a celý projektový tým 

Příprava strategického plánu rozvoje – máme za sebou 5. setkání pracovních 
skupin, nyní je nutné dobře a kvalitně zpracovat návrhovou část a to je práce pro zpracovatele 
a řídící skupinu přípravy SPR.

Ve středu 5. 6. 2013 od 17:00 hodin proběhne setkání s veřejností, kde bude strategický roz-
vojový plán představen a zároveň bude prezentován výsledek dotazníkového šetření. Pozvánka 
na tuto akci bude včas zveřejněna.

Markéta Khauerová

Upozorňujeme občany, že 31. května 

je splatnost poplatku 
za komunální odpad pro celoroční platby!

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY

V Ý Z V U
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Kniha  –  Vladislav Kos 
Hodkovice nad Mohelkou, Liberecká ulice čp. 417

Papírnictví – Alena Thomasová 
Hodkovice nad Mohelkou, Liberecká ulice čp. 6

Zverimex – Jarmila Knoblochová
Hodkovice nad Mohelkou, Liberecká ulice čp. 3

Cukrárna a samoobsluha – Jarmila Košková
Hodkovice nad Mohelkou, náměstí T. G. Masaryka čp. 216

Městská knihovna, Hodkovice nad Mohelkou, Mánesova ulice 

MěÚ – Hodkovice nad Mohelkou, pokladna

Vydává: Město Hodkovice nad Mohelkou; měsíčník – počet výtisků: 350 kusů.
Redakce: Naďa Burianová, email: redakce@hodkovicenm.cz

PRODEJCI Kulturních kalendářů  Města Hodkovice nad Mohelkou

Náklady na likvidaci odpadů ve městě v roce 2012

Pro informaci občanům města předkládáme rekapitulaci nákladů na sběr 
a likvidaci směsných komunálních odpadů ve městě. V porovnání s rokem 
2011, kdy platila ještě stará vyhláška města, se náklady města na doplatek na 
likvidaci odpadů snížil o téměř 400 tis. Kč.

Občané si mohou v souladu s novou vy-
hláškou města, platnou od 1. 1. 2012, sami 
vybrat velikost své odpadové nádoby a pří-
padně si určit, zda chtějí svou popelnici 
vyvážet jednou za týden nebo jednou za 
čtrnáct dnů. Je možná i kombinace svozu 
odlišně v létě a v zimě. Občané, kteří mají 
jen malé množství odpadů, si mohou zvo-
lit ukládání odpadu do plastových pytlů. 
Občané tak mají daleko větší volnost vý-
běru, aby si likvidaci svých odpadů upravili 
podle svých požadavků.

Celkové náklady na sběr a likvidaci od-
padů ve městě, tedy SKS Jablonec nad Nisou, 
sběrný dvůr Pelíkovická a Technické služby 
Hodkovice byly v roce 2011 2.507.788 Kč. 

Příjmy za odpady, tedy poplatky od občanů 
a poplatky za tříděný odpad byly v roce 2011 
1.687.500 Kč. Z toho vyplývá, že město mu-
selo v roce 2011 z rozpočtu doplatit za sběr 
a likvidaci odpadů 820.288 Kč.

Celkové náklady na sběr a likvidaci od-
padů ve městě, tedy SKS Jablonec nad Nisou, 
sběrný dvůr Pelíkovická a Technické služby 
Hodkovice byly v roce 2012 2.423.084 Kč. 
Příjmy za odpady, tedy poplatky od občanů 
a poplatky za tříděný odpad byly v roce 2012 
1.984.939 Kč. Z toho vyplývá, že město mu-
selo v roce 2012 z rozpočtu doplatit za sběr 
a likvidaci odpadů 438.145 Kč.

Ing. Jiří Kovačič
tajemník MěÚ
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ZŠ – závěry inspekční zprávy

Ve dnech 14. – 17. 1. 2013 proběhla na ZŠ TGM Hodkovice nad Mohelkou 
hloubková inspekce. Chceme Vás seznámit s hlavními body inspekční zprávy. 
Celou zprávu najdete na www.zshodkovicenm.cz  ve složce – dokumenty.

 yŠkola se dlouhodobě zaměřuje na výuku 
anglického jazyka a informatiky.
 yVzdělávání zajišťuje 21 pedagogických pra-
covníků. Odborná kvalifikovanost je na 
velmi dobré úrovni.
 yPoskytuje možnost výběru z pestré na-
bídky zájmových útvarů. 
 yŠkola se prezentuje na veřejnosti, or-
ganizuje kulturní akce a vystoupení. 
Zúčastňuje se znalostních i sportovních 
soutěží a olympiád, vydává časopis Termit, 
předvádí školní galerie, v roli průvodců vy-
stupují žáci.
 yPrůběžně se zapojuje do řady projektů: „Za 
školou“, „Návrat k dílnám“, „Nudě stop“, 
„TOP 6KLIKO“. Jejich úspěšná realizace je 
příkladem dobré praxe. Díky posledně uve-
denému projektu se škole podařilo zlepšit 
materiálně technické vybavení školy.
 yAktivně spolupracuje s místní mateřskou 
školou. V letošním roce byla v prostorách 
základní školy zřízena třída „předškoláků“ 
jako odloučené pracoviště mateřské školy.
 yVe sledované výuce byla zaznamenána 
vstřícná, nestresující atmosféra a demokra-
tické prostředí. Aktivitu žáků podněcovalo 
promyšlené střídání činností, nápaditá 
a vhodně zvolená relaxace. Výuku v ně-
kterých hodinách podpořili kooperativním 
učením a prací ve dvojicích či skupinách. 
Probírané učivo podávali přiměřeně vě-
kovým schopnostem žáků, srozumitelně, 
věcně a odborně správně. Využíváním 
vhodných pomůcek se snažili o názornost 
výuky, pozitivem byla téměř ve všech ho-
dinách funkční prezentace učiva na inter-
aktivní tabuli.

 yKvalitní úroveň vzdělávání prokázalo 
i loňské testování znalostí a dovedností 
žáků v pátém a devátém ročníku, do kte-
rého se škola zapojila. Výsledky ukázaly, že 
žáci prokazují v obou ročnících a u všech 
sledovaných předmětů vyšší procento zna-
lostí než byl celorepublikový průměr.
 yŘeditelka školy plní povinnosti dané škol-
ským zákonem. Řízení školy má jasně 
stanovená pravidla, je koncepční a cílené 
v souladu s dlouhodobými výhledy roz-
voje organizace.  Podporuje profesní růst 
pedagogů, vytváří jim k tomu potřebné 
podmínky.
 yPedagogická dokumentace je vedena  peč-
livě, přehledně a v předepsaném rozsahu, 
průkazně zachycuje průběh vzdělání.
 yCílem dalšího vzdělávání pedagogických 
pracovníků je zformovat kvalitní pedago-
gický sbor připravený pro práci s moder-
ními informačními technologiemi a uplat-
ňující inovativní metody a formy práce 
se žáky včetně žáků s poruchami učení. 
Nadstandardní je pravidelné každoměsíční 
doškolování všech pedagogických pracov-
níků školy v oblasti ICT.
 yV současné době disponuje škola kmeno-
vými třídami, odbornými učebnami fyziky, 
chemie, přírodopisu, dvěma učebnami s mo-
derní výpočetní technikou a interaktivní 
technikou, dvěma učebnami pro výuku 
cizích jazyků, učebnou hudební výchovy, 
výtvarné výchovy, cvičnou žákovskou ku-
chyňkou, tělocvičnou, posilovnou, školní 
knihovnou, žákovskou dílnou a keramickou 
dílnou. Všechny učebny jsou vybaveny da-
taprojektory a interaktivními tabulemi. Ke 
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Ceny inzerce A5 CELÁ A5 1/2 A5 1/4 A5 1/8 BAREVNÁ

ZÁKLAD 500 Kč 300 Kč 200 Kč 100 Kč 1 500 Kč

3 po sobě jdoucí 
vydání, sleva 10 %

450 Kč 270 Kč 180 Kč 90 Kč 1 350 Kč

6 po sobě jdoucích vydá-
ní, sleva 15 % 

425 Kč 255 Kč 170 Kč 85 Kč 1 275 Kč

11 celý rok, sleva 30 % 350 Kč 210 Kč 140 Kč 70 Kč 1 050 Kč

V tabulce jsou navrženy ceny se slevou na jeden měsíc. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Ceník inzerce v KK platný od 1. 1. 2013

sportovním aktivitám slouží žákům nově 
vybudované víceúčelové hřiště.
 yS fi nančními prostředky ze státního roz-
počtu škola plánovitě hospodaří. V sou-
časné době je školou realizována řada 
aktivit, směřující k posílení fi nančních 
prostředků.Výše získaných fi nančních 

prostředků z Evropských strukturálních 
fondů je ve srovnání s jinými školami nad-
standardní a je ukázkou správného využití 
nabízených možností.

Potěšující je, že v  inspekční zprávě není 
žádné negativní hodnocení.

SBĚR PAPÍRU 
KVĚTEN 2013 

 Pondělí 27. 5. 7.00 – 8.00
 Úterý 28. 5. 7.00 – 8.00 15.00 – 17.00
 Středa 29. 5. 7.00 – 8.00
 Čtvrtek 30. 5. 7.00 – 8.00 15.00 – 17.00
 Pátek 31. 5. 7.00 – 8.00

Papír bude vybírán za školou u školní jídelny.

Děkujeme za vaši podporu.

V uvedené dny můžete nosit také plastová víčka od PET lahví - limo, mléka, aviváží, 
tekutých prostředků, která budou předána na „Sbírka pro Aličku z Hodkovic n/M“

Základní škola Hodkovice nad Mohelkou
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Společné úspory za energie  
pro domácnosti!

Rada města schválila na svém zasedání dne  
17. dubna 2013 záměr připravit pro občany města 
možnost úspor za energie prostřednictvím projektu

Elektřina a  plyn jsou po-
ložky, které každý měsíc 
v  rozpočtech domácností 
a  firem tvoří nezanedba-
telnou část. Každý by 
chtěl mít cenu co nejnižší, 

ale běžný občan či podnikatel nemá čas obíhat do-
davatele a studovat jejich odborně sepsané smlou-
vy a podmínky a pátrat po tom, kdo mu nabídne 
nejvýhodnější ceny.

Město Hodkovice nad Mohelkou se proto rozhod-
lo pomoci svým občanům k lepším cenám energií 
díky hromadné elektronické aukci. Po dobrých zku-
šenostech a výsledcích ve městě Říčany se město 
stejně jako např. Hrádek nad Nisou, Chrastava, 
Frýdlant, Harrachov, Dlouhý Most a další, rozhod-
lo pro spolupráci s partnerskou společností eCEN-
TRE, která takovéto aukce připravuje.

Pojďme společně snižovat náklady na energie našich 
domácností!  Zastupitelstvo obce uspořádá diskusní 
setkání k objasnění tohoto projektu obyvatelům za 
přítomnosti zástupce společnosti eCENTRE, a. s. 
Setkání se uskuteční v  sále Kulturního domu 
v Hodkovicích n. M. v  1. patře, dne 22. 5. 2013  
od 19:00 hodin.

Kontaktní místo:  kancelář místostarostky v přízemí 
Městského úřadu Hodkovice n. M.

Kontaktní dny pro občany  
s pracovníky eCENTRE a. s.:

Každý pátek od 31. 5. 2013 do 28. 6. 2013 
13.00 – 17.00 hodin

Jak to funguje? Čím více nás bude, tím nižší 
ceny získáme! Ano, princip je vcelku jednodu-
chý.  Sejde se větší množství zájemců o nákup 
silové elektřiny či zemního plynu, poptávka se 
sdruží do jednoho velkého objemu a nabídne 
se všem dodavatelům na trhu v aukci. Ta fun-
guje stejně, jako dražba, pouze s tím rozdílem, 
že dodavatelé snižují své ceny dolů. Aukce 
probíhá elektronicky, na internetu. Dodavate-
lé vidí pouze nejnižší nabídnutou cenu a svou 
cenu, kterou mohou dále snižovat, dokud auk-
ce neskončí. Vše je pro účastníky anonymní, 
proto zde není žádný prostor pro zákulisní 
dohody. Dodavatelé nevidí, koho draží, pouze 
druhy tarifu a objem spotřeby, neví, jací kon-
kurenti jsou s nimi v soutěži, ani kolik jich je.  
Po ukončení aukce se vyhlásí vítězný dodavatel 
a jsou dodány nové smlouvy k podpisu, včetně 
zprostředkování výpovědí u  stávajícího doda-
vatele.

Co mám udělat, když se chci do projektu 
úspor zapojit?  Kde získám další informace? 
Stačí na určené kontaktní místo přinést s  se-
bou kopii smlouvy se stávajícím dodavatelem 
(včetně všech dodatků a  obchodních podmí-
nek) a  kopii ročního vyúčtování spotřeby 
elektrické energie a  zemního plynu. Všechny 
dotazy, které se týkají  Vaší smlouvy, Vám 
zodpovědí spolupracovníci ze společnosti  
eCENTRE.

Co mě tato služba bude stát? Ani občan ani 
město za tuto službu nic neplatí. Odměnu za 
zprostředkování aukce hradí vítězný dodavatel.  
akliže se pro konkrétní domácnost u jedné či 
druhé komodity nepodaří zajistit úsporu, pak 
nemusí dodavatele této komodity nic měnit 
a služba je pro něj stále zdarma.

Vyplatí se mi to? Na trhu existuje více než 30 
aktivních obchodníků – licencovaných dodava-
telů elektřiny a zemního plynu, kteří běžně na-
bízejí své ceny v elektronických aukcích. V nich 
je následně běžně dosahováno cen podstatně 
nižších, než jsou k dostání pro jednotlivé do-
mácnosti. Navíc, díky státem daným pravidlům 
vám nemůžou odpojit ani elektřinu ani plyn 
z důvodu nedodání od některého dodavatele. 
I  když máte třeba podle Vás zajímavou cenu, 
přijďte se do aukce také připojit. S vyšším ob-
jemem totiž roste procento úspory a zároveň 
stoupá pravděpodobnost, že se úspora dotkne 
právě i Vás.

„Město občanům – levnější energie“

Těšíme se na setkání s Vámi!
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PROGRAM AKCÍ

Vstupenky v sí�  www.� cketpro.cz
Volejte zdarma 800 800 007

www.� psportarena.cz

Přijďte se bavit do 
Tipsport areny v Liberci!KVĚTEN 2013

LIBERECKÉ
VŠEHO TRHY
Každý měsíc se na centrální parkoviště u Tipsport areny vrací
oblíbené bleší trhy. Až do listopadu zde budou probíhat 2x měsíčně.

11. a 25. 5. / 6.00 - 11.00 hod.

24. 5. - 9. 6.SALMING NISAOPEN 2013 
Amatérský  orbalový turnaj otevřený veřejnos�  se koná o třech
víkendech na přelomu května a června v areálu Sport Parku Liberec.

28. 6. / 19.00 hod.DIVOKEJ BILL 15 TOUR
Po dvouleté pauze se úvalská kapela vrací do českých měst. Na open-
air koncertu na centrálním parkoviš�  zazní i písně z nového alba.

DÁLE VÁS ČEKÁ 

20. 6. / 19.00 hod.MICHAL DAVID
A LUCIE VONDRÁČKOVÁ
Michal David se představí na společném koncertu s Lucií
Vondráčkovou, pro kterou jde o vůbec první turné v její kariéře.

16. 6.TANEČNÍ SHOW
A�STYL LIBEREC
Největší taneční škola v regionu pořádá originální taneční show pro
veřejnost. Tanec, emoce a zábava v podání téměř 600 tanečníků.



KINO – KVĚTEN 2013
HODKOVICE NAD MOHELKOU

Pátek 3. května v 19 hodin
KRÁLOVSKÝ VÍKEND
Každý potřebuje rozptýlení. I prezident. Komedie USA natočená podle prav-
divé události. Délka 94 minut. Vstupné 50 Kč. 

Pátek 10. května v 19 hodin
KUNG –FU  PANDA
Animovaná dobrodružná komedie USA pro celou rodinu. České znění.  Délka 
92 minut. Vstupné 50 Kč. 

Pátek 17. května v 19 hodin
MŮJ PES KILLER
Dramatický příběh ze současnosti. Osmnáctiletý Marek vyrůstá v bezútěš-
ném prostředí s rasistickými kamarády-hooligans. Slovenský fi lm v českém 
znění.  Délka 87 minut. Vstupné 50 Kč.

!!! Úterý 21. května v 19 hodin
CROODSOVI
Dobrodružná animovaná komedie USA o životě pravěké rodiny. České znění. 
Délka 90 minut. Vstupné 50 Kč. 

Pátek 31. května v 19 hodin
KOCOUR V BOTÁCH
Animovaný dobrodružný fi lm USA o udatném kocourovi. České znění. 
Délka 87 minut. Vstupné 50 Kč.

NA ČERVEN 2013 PŘIPRAVUJEME
KKRÁLOVSTVÍ LESNÍCH STRÁŽCŮ, DÁVÁM TOMU ROK 

Předprodej vstupenek vždy při představení před premiérou.  Změna programu vyhrazena. 

Fotografi e z fi lmu CROODSOVI.
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V KVĚTNU  PRO VÁS PŘIPRAVUJEME
4. 5. 2013 od 8:45 hodin TAJNÝ VÝLET
Z DŮVODU NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ V DUBNU JE VÝLET PŘELOŽEN NA NOVÝ 
TERMÍN, SRAZ NA VLAKOVÉM NÁDRAŽÍ V 8:45. TĚŠÍME SE NA SPOLEČNÉ ZÁŽITKY 

18. 5. 2013 od 15:00 hodin HODKOVICKÉ REKORDY
JIŽ TŘETÍ ROČNÍK SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ PRO CELOU RODINU VE SPORTOVNÍM 
AREÁLU ZA ŠKOLOU, PŘIJĎTE SI S NÁMI ZASOUTĚŽIT A ZLEPŠIT LOŇSKÉ 
A PŘEDLOŇSKÉ VÝKONY.

Více informací na samostatných plakátech a na www.klubmotylek.estranky.cz

Příspěvky pana Ing. Václava Zajíčka

„BOŽENICE“
se sídlem v Hodkovicích nad Mohelkou

si Vás dovoluje pozvat na

MYSLIVECKÉ HODY,
které se konají v sobotu 18. 5. 2013 od 10.30 hodin 
v Myslivecké klubovně v Hodkovicích nad Mohelkou.

Myslivecké sdružení
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ZO SDH HODKOVICE NAD MOHELKOU

POZVÁNKA NA 14. ROČNÍK

MEMORIÁL  VLADIMÍRA  LINKY

POŘÁDANÝ DNE   25. KVĚTNA 2013   
V HODKOVICÍCH NAD MOHELKOU

 Ö Jedná se o pochod, během kterého účastníci plní netradiční disciplíny.
 Ö Hlídka musí mít 5 členů. 
 Ö Lze přihlásit i dětské hlídky, samostatná kategorie.

PREZENTACE: 8:00 –  8:45  v hasičské zbrojnici
START:  9:00 –  první hlídka
STARTOVNÉ:   100 Kč za hlídku (20 KČ ZA OSOBU)   

úhrada při prezentaci 

Během dne je připraveno občerstvení, posezení s příjemnou hudbou 
– hrají skupina HURAŠ BAND, NARUBY BAND.

Závazné přihlášky zašlete na adresu
  Jaroslav MENCL
  Riegerova 269

  463 42, Hodkovice nad Mohelkou

Případné dotazy na telefonu: 
482 729 522 – VEČER, 604 118 377 – BĚHEM DNE 
607 223 527
hasici.hodkovice@seznam.cz
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v neděli 19. 5. 2013 od 7.00 do 20.00 hodin

Hlavní akce: 12ti hodinovka na Ještěd a zpět

Start v 7.00 hod. v Hodkovicích nad Mohelkou - Skalní údolí. Cíl v 19.00 hod. 
tamtéž.

Na kole (horském i silničním), koloběžce a během (či pěšky).

Pro koloběžkáře bude daná pevná trasa Hodkovice – Záskalí - Dlouhý Most – Minkovice – Ještěd – Rozstání  
– Javorník – Vlčetín – Hodkovice (bude vyznačena). Pro ostatní bude trasa libovolná podle mapky, kterou na 
startu obdrží každý účastník a kde budou  zaznamenány další možné volitelné trasy.

Každý účastník obdrží s mapou telefonní kontakt na motorizovanou spojku, která bude v případě jakéhokoli 
problému spojovacím článkem mezi cílovým stanovištěm a účastníky na trase.

Zájemci o bezplatné půjčení koloběžky pro 12ti hodinovku se musejí přihlásit předem na stránkách  
www.kolobezkyliberecko.cz. Akce se koná za plného silničního provozu a každý účastník startuje na vlastní 
nebezpečí. Pořadatel neručí a nepřebírá odpovědnost za vzniklé škody během akce. Doporučuje se použití 
vlastní přilby. Pro účastníky ze vzdálenějších míst bude připraveno zázemí k přespání ve vlastních stanech, 
které bude možno postavit ve Skalním údolí v Hodkovicích n. M. (prostory startu a cíle) již v sobotu odpoledne 
(18. 5.). V místě je  suchý záchod a horolezecká chata, která bude k dispozici. 

Hlavní slosovatelná cena: koloběžka Kostka Tour cross v hodnotě 6240 Kč a další hodnotné ceny.

Startovné: symbolických 100 Kč

Doprovodný odpolední program od 13.00 hodin

1. Výjezd pro dospělé na koloběžkách – okruh 
Účastnit se může každý příchozí, koloběžky bude možno zdarma zapůjčit před startem, trasa bude značena 
a povede po silnicích cca 10 – 15 km. Akce se koná za plného silničního provozu a každý účastník startuje 
na vlastní nebezpečí. Pořadatel neručí a nepřebírá odpovědnost za vzniklé škody během akce. Doporučuje se 
použití vlastní přilby.

Hlavní slosovatelná cena: koloběžka Kostka Tour cross v hodnotě 6240 Kč a další hodnotné ceny.  Startovné 
směšných 50 Kč. 

2.   Výjezd pro dospělé na koloběžkách – sprint
Koloběžky bude možno zdarma zapůjčit před startem. Trasa po silnici cca 300 m. Akce se koná za plného sil-
ničního provozu a každý účastník startuje na vlastní nebezpečí. Pořadatel neručí a nepřebírá odpovědnost za 
vzniklé škody během akce. Doporučuje se použití vlastní přilby. 

Ceny pro první tři v pořadí. Startovné zdarma

Hodkovické  koloběžení

Pavel Štork – 3C PROKOLA, Jiří Kamiš – Restaurace U Bubáka a Hodkovičtí horolezci 
pořádají
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M + P stravování
Naše fi rma M + P v provozovně Starý Dub vaří a rozváží obědy 

do fi rem, domů s pečovatelskou službou apod.

 Ö Tuto službu zajišťujeme v současné době i pro dům s pečovatelskou službou a pro soukromé 
osoby v Hodkovicích nad Mohelkou.

 Ö Obědy vaří Miloslav Marek a Soňa Bílková, každý den se vaří polévka a zákazník má možnost 
výběru ze dvou hlavních jídel. 

 Ö Cena oběda je 60 Kč a to včetně dovozu.
 Ö Rádi budeme poskytovat tyto služby i pro Vás.

 
Máte-li o naše služby zájem, informujte se na tel. 

čísle 485 147 088 nebo na adrese:

Miloslav Marek
M + P stravování

Smržov 64
463 43 Český Dub
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3.   Závody pro děti na koloběžkách
Několik závodů pro různé věkové kategorie. Koloběžky bude možno zdarma zapůjčit před startem. Trasa pove-
de po uzavřeném okruhu. Doporučuje se použití vlastní přilby. 

Hlavní slosovatelná cena: koloběžka Kostka Kid mini v hodnotě 2600 Kč a další hodnotné ceny. Startovné 
zdarma

      U zájemců o start v kterékoli z těchto akcí, uvítáme  registraci do soboty 18. 5. 2013, 17.00 hodin. Především 
však u těch, kteří se chtějí zúčastnit 12ti hodinovky. Postup pro registraci bude uveden na stránkách  www.
kolobezkyliberecko.cz.  Ale i ti, kteří se dopředu nezaregistrují, mohou být zapsáni přímo v místě startu. U 12ti 
hodinovky maximálně do 6.30 hod. 19. 5. 2013. U ostatních akcí po 13.00 hod. Další aktuální informace, přesné 
propozice a možnost registrace budou postupně zveřejňovány na stránkách www.kolobezkyliberecko.cz. Po 
celou dobu konání všech akcí bude zajištěn zdravotní dozor.

V místě startu a cíle ve Skalním údolí od 13.00 do 20.00 bude probíhat další doprovodný program:

1. Kapela Bluegrass trio bude hrát naživo folk a country.
2. Na Bungee trampolíně přivázáni na lanech budou moci skákat 4 zájemci najednou
3. Pro děti slaňování ze skály za vedení zkušených horolezců (dle počasí)
4. Vázání horolezeckých uzlů
5. Malování koloběžek na výstavu za odměnu

Doprovodný program zdarma. Možnost zakoupení nápojů a speciálně uvařeného guláše.

Sponzoři a partneři akce: Pavel Štork - 3C PROKOLA (prodej koloběžek a kol Hodkovice n. M.), 
KOSTKA-kolobka s.r.o., Město Hodkovice n. M., Jiří Kamiš - Restaurace U Bubáka, Horolezci Hodkovice n. M.
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Kam v květnu za kulturou v regionu
DEN ČAS NÁZEV MÍSTO 

KONÁNÍ
CHARAKTERISTIKA POŘADATEL

4. 5. 10.00 Zahájení sezó-
ny multifunkč-
ního volnočaso-
vého centra JK 

Liberec

Liberec – 
Růžodol  

(pod OBI)

Jezdecký klub Liberec připravil pro 
širokou veřejnost bohatý program 
v nově zrekonstruovaném multi-
funkčním volnočasovém centru. 
Čeká na vás tým silniční bezpeč-
nosti Libereckého kraje, mini dět-
ské dopravní hřiště, interaktivní 
počítačové hry pro děti s dopravní 
tématikou, škola poutání pro děti 
i dospělé, trampolína, soutěže, 
prodejní stánky a občerstvení, in-
-line dráha, podještědská smečka 
Liberec – agility a za dobrého po-
časí táborák a živá hudba. 

Jezdecký klub 
Liberec

9. 5. 18.00 Beseda s Jose-
fem Klímou

Vratislavice 
101010

Zajímavý host, zajímavá témata, 
zajímavé otázky i odpovědi na ak-
tuální dění u nás

Vratislavice 
101010

11. 5. 20.00 Horkýže Slíže: 
20 let / TOUR 

2013

Eurocentrum 
Jablonec nad 

Nisou

Koncert k novému albu a ke kula-
tému výročí skupiny. 

Eurocentrum 
Jablonec nad 

Nisou

12. 5. 14.00 Podkrkonošská 
dechovka

Eurocentrum 
Jablonec nad 

Nisou

Taneční odpoledne s dechovým or-
chestrem z Nové Paky. 

Eurocentrum 
Jablonec nad 

Nisou

15. 5. 19.00 Honza a Franti-
šek Nedvědovi

Dům kultury 
Liberec

Koncertní program je tvořen smě-
sicí nových a nově zaranžovaných 
skladeb a samozřejmě doplněn 
nejznámějšími hity jako jsou Val-
číček, Stánky, Frankie Dlouhán, 
Kamarád apod

Dům kultury 
Libere

16. 5. 10.00 Od sklepa po 
půdu

Oblastní Ga-
lerie Liberec

Kdo je kurátor, co dělá kustod, jak 
se půjčují obrazy nebo kde neku-
pují. Provoz galerie a její nejtajněj-
ší zákoutí přiblíží Jan Randáček. 

Oblastní  
Galerie 
Liberec

16. 5. 20.00 4TET: Verze III Eurocentrum 
Jablonec nad 

Nisou

Úžasné vokální výkony, nepře-
hlédnutelný desing kostýmů, ori-
ginální pojetí aranžmá a neotřelé 
harmonie v novém programu sou-
boru. 

Eurocentrum 
Jablonec nad 

Nisou
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Seznam akcí je sestaven z dostupných zdrojů, změna programu vyhrazena!  
Více informací na www.evstupenka.cz nebo www.liberecky-kraj-cz.

18. 5. od  
14.00

Astronomický 
den na Jizerce

osada Jizerka Pozorování Slunce (fotosféra 
a chromosféra), večer po setmění 
pozorování Měsíce, planet (Venu-
še, Jupiter a Saturn s prstencem) 
a DSO.

Astrono-
mický ústav 
Akademie 

věd ČR Klub 
astronomů 

Liberec

23. 5. 10.00, 
17.00

Komentova-
ná prohlídka 
(nejen) pro 

seniory

Oblastní Ga-
lerie Liberec

Anna Habánová Vás provede stá-
lou expozicí. 

Oblastní Gale-
rie Liberec

29. 5. 19.00 Ženy Divadlo F. X. 
Šaldy Liberec

Komedie o ženách jaké opravu 
jsou. Malé divadlo.

Divadlo F. X. 
Šaldy Liberec

30. 5. 19.00 Hradišťan  
openair

Lidové sady 
Liberec

Vystoupení se koná pod širým 
nebem na zahradě v Lidových sa-
dech, při nepřízni počasí se pře-
souvá na velký sál Lidových sadů.

Lidové sady 
Liberec

Samoobsluha potravin a večerka  
na sídlišti Podlesí č. p. 561

Nabízí všem svým zákazníkům
– služby v nově otevřených a větších prostorách

– bohatý sortiment nabízeného zboží

– otevřeno je sedm dní v týdnu od 7 hod. do 20 hod.

– každý měsíc máme akci na vybrané druhy zboží a jejich slevy

Doufáme, že se stanete i Vy našimi pravidelnými zákazníky. 
Navštivte naši prodejnu! Rádi Vás přivítáme!

Thiep Tran Quoc, Pražská 45/1a, Liberec
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Dvě nehody na železničním přejezdu v Jílovém v r. 1931

V pátek 21. 8. 1931 ve 3 hodiny a 4 minuty 
najel osobní vlak 1102 na přejezdu státní sil-
nice u Jílového na osobní automobil obsazený 
třemi osobami (obr. 1 a 2). Osobní automobil 
jabloneckého továrníka Heřmana Dickowa, ve 
kterém mimo majitele seděli též účetní tajemník 
Okresního úřadu v Jablonci n. N. p. Emil Jäger 
a soukromý úředník p. Alfred Michler, přijížděl 
právě od Turnova směrem k Hodkovicím a najel 
plnou rychlostí do přijíždějícího ranního vlaku 
a byl jím ještě kus vlečen. Následky této srážky 
byly hrozné. Pan Michler zůstal mrtev na místě, 
pan Jäger utrpěl těžký otřes mozku, pan Dickow 
pak zranění hlavy a rukou. Na místo přispěchal 
hodkovický lékař dr. Longin, ale mrtvý a oba 
ranění byli mezitím již odvezeni vlakem. Pan 
Jäger byl odvezen dále vlakem do nemocnice 

Na snímcích hodkovického fotografa Leopolda Jerie jsou zachyceny dvě tragické 
nehody na železničním přejezdu v Jílovém v r. 1931. Podle Pamětní knihy drážní 
stanice Hodkovice a dobového tisku se tyto nehody udály následovně.

v Mladé Boleslavi. Neštěstí zavinil hlídač trati 
Effenberger, který zapomněl spustit závory a byl 
ještě týž den ráno zatčen a odevzdán okresnímu 
soudu v Turnově.

Za necelý měsíc na to, v sobotu 19. září 1931 
ve 20 hodin a 37 minut, zachytil vlak 1109 na 
přejezdu těžké tříosé nákladní auto se čtyřmi 
osobami (obr. 3). Auto přerazilo závory a vjelo 
přímo před projíždějící vlak. Šestitunové auto, 
jež se zaklínilo do lokomotivy, bylo vlečeno asi 
osmdesát metrů po trati. Auto bylo úplně zni-
čeno a bylo tak zaklesnuté do stroje, že muselo 
být pomocným strojem od vlaku 8204 odtrženo 
a pak teprve pomocí sběhnuvších se lidí převrá-
ceno do příkopu mimo kolej, aby doprava ne-
vázla. Ačkoli byl náraz ohromný, naštěstí nikdo 
nepřišel o život. Dvě osoby byly těžce a dvě lehce 
zraněny. Také sem dorazil hodkovický lékař dr. 
Longin. Srážku zavinil řidič auta, neboť závory 
byly spuštěny, což hlídač konající službu něko-
lika svědky prokázal. Hlídač tratě, když viděl, 
že řidič nezastavuje, dával mu znamení svítil-
nou a křičel. Řidič snad z nedostatku ducha-
přítomnosti nezastavil a vjel do kolejiště. Auto 
patřilo Legionářskému dopravnímu družstvu 
v Turnově a bylo používáno na dovážení mate-
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riálu na úpravu státních silniček v Liberci. Jak 
bylo dodatečně zjištěno, všichni čtyři zranění 
byli během dvou týdnů propuštěni z nemoc-
nice domů vyléčeni. Z cestujících ve vlaku nebyl  
nikdo zraněn.

Na závěr bylo konstatováno, že tento případ 
by měl sloužit řidičům za výstrahu, aby při pře-
jezdech tratí byli opatrní.

František Nejedlo
sdružení rodáků a přátel Hodkovic

DOMÁCÍ výsledek HOSTÉ datum den čas
1 HODKOVICE Šmidliboys A 3. 5. 2013 pátek 17.00

2 Máják Jablonec HODKOVICE 10. 5. 2013 pátek 17.00

3 HODKOVICE Lučany 17. 5. 2013 pátek 17.00

4 Koberovy HODKOVICE 24. 5. 2013 pátek 17.00

5 Ostašov A HODKOVICE 31. 5. 2013 pátek 17.00

6 HODKOVICE Šmidliboys B 7. 6. 2013 pátek 17.00

7 HODKOVICE Semily 14. 6. 2013 pátek 17.00

8 Šmidliboys A HODKOVICE 21. 6. 2013 pátek 17.00

9 HODKOVICE Maják Jablonec 28. 6. 2013 pátek 16.30

10 Lučany HODKOVICE 30. 8. 2013 pátek 16.30

11 HODKOVICE Koberovy 6. 9. 2013 pátek 16.30

12 HODKOVICE Ostašov A 13. 9. 2013 pátek 16.30

13 Šmidliboys B HODKOVICE 20. 9. 2013 pátek 16.30

14 Semily HODKOVICE 27. 9. 2013 pátek 16.30

Nohejbalový oddíl – SK Hodkovice nad Mohelkou 
LIBERECKÝ KRAJSKÝ PŘEBOR MUŽŮ - 2013

Od 28. 4. 2013 bude zahájen výkup hlemýžďů 

vždy ve středu a v neděli od 18 – 19 hodin na adrese: 

J. Honců, Česká  ul. 148, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou

Telefon: 724 234 335

VÝKUP  HLEMÝŽĎŮ
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Vážení spoluobčané a sportovci,
v dubnu 2013 byla zahájena již 3. sportovní sezona v novém krásném sportov-
ním areálu Za Školou, kde je možné věnovat se mnoha druhům sportu – např. 
fotbalu, košíkové, volejbalu, tenisu, lehké atletice nebo plážovému volejbalu. 
Sportovat mohou nejen jednotlivci, ale také skupiny. 

Přijďte si protáhnout svoje tělo a udělat něco pro zdraví.

Srdečně vás zvu a přeji Vám ve sportovním areálu krásné chvíle naplněné spor-
tem, při kterém si odpočinete od běžných denních povinností a starostí.

Antonín Samek, starosta města

Kontaktní osoba na sportovišti:  
Václav Kyncl – tel. 723 923 012, Pavel Lang – tel. 607 551 740

Sportovní areál je otevřen každý den od 8.00 do 22.00 hodin.

sportovní areál Za Školou


