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Co se nám ještě letos povedlo dokončit

Kromě jiných akcí se nám v  letošním roce 
povedlo dokončit první etapu opravy střechy 
na Kulturním domě. Tato oprava byla velmi 
náročná, ale i přesto se nám podařilo ušetřit 
288 000,- Kč. Celkové náklady na první etapu 
byly 4 725 000,- Kč. V příštím roce budeme 
pokračovat druhou etapou opravy. 

Rekonstrukce lávky u Buriánka byla 
realizována během letních měsíců a nyní se 
konalo i kolaudační řízení, náklady na novou 
lávku byly 1 552 929,- Kč.

Oprava přístupových chodníků Podlesí 544 
a 545 a části chodníku na ulici Mánesova byla 
dokončena v půlce listopadu, a i zde se nám 
podařilo ušetřit nějaké finanční prostředky. 
Úspora činí 109 294,- Kč. Celkové náklady byly 
681 433,- Kč včetně stavebního dozoru.

V letošním roce již žádné další opravy 
neplánujeme  děkujeme všem občanům za 
trpělivost a ohleduplnost v průběhu oprav.

Helena Řezáčová, místostarostka

Vážení spoluobčané, přátelé, milí Hodkováci,

Rok 2020 začíná odpočítávat  
poslední dny své vlády  

a chystá se předat žezlo roku 2021.

Těžko se hodnotí rok, který zcela převrátil život nejen v Hodkovicích, v České 
republice, ale i v Evropě i ve světě. Přesto ale zůstane součástí našich životů 

a až budoucnost ukáže, zda se lidstvo dokáže poučit a bude pokornější.

Přejeme Vám, aby nastávající adventní čas přinesl klid do Vašich domovů. 
Prožijte vánoční svátky v kruhu Vašich rodin a blízkých. Přejeme Vám pevné 

zdraví, štěstí, pohodu a splněná přání.

Za město Hodkovice nad Mohelkou ze
Markéta Khauerová a Helena Řezáčová

♥
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Úvodní slovo redakční rady
Vážení čtenáři,
Rok se s rokem sešel a my bychom Vám chtěli poděkovat za celoroční přízeň a zároveň Vám 
popřát opravdu klidné Vánoce v kruhu rodinném. Mnoho sil a naděje budeme letos potřebovat 
víc než kdy jindy! V lednovém vydání se na Vás opět budeme těšit!

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.

Františka Opltová

Jiří Mizera

Jiří Táborský

Jubilanti v prosinci
Jaroslava Gažiová

Vladislav Lízner

Anežka Géblová

Od pondělí 30. listopadu bude v knihovně probíhat revize knižního fondu. 
Nebude tedy možné knihy vracet ani půjčovat.

Od 14. prosince se na Vás již budeme těšit plně  
připraveni a možná i s várkou nových knížek!

Dochází také k drobné úpravě otevírací doby. 
Ve středu se mění výpůjční doba takto:  

9:00-11:00 / 12:00-14:30 / 16:00-18:00

Děkujeme za pochopení.

Informace z knihovny
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ODPADY – NOVINKY

NOVÉ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY
Zastupitelstvo města Hodkovice nad Mohelkou schválilo dne 18.listopadu 2020 dvě obecně 
závazné vyhlášky, které se týkají odpadů. Obě nabývají účinnosti od 1. ledna 2021. 
–  Vyhláška č. 3/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů na území města Hodkovice nad Mohelkou
–  Vyhláška č. 4/2020, kterou se mění vyhláška č. 3/2011, o poplatku za komunální odpad, ve 

znění obecně závazné vyhlášky č. 4/2011. 

Systémová vyhláška mimo jiné umožňuje zavedení nového odpadového systému s nádobami na 
tříděný odpad u jednotlivých nemovitostí („TŘÍDÍME DOMA“). 
Nová vyhláška o poplatku za komunální odpad přináší změnu cen za svoz nádob na směsný 
komunální odpad. 

Celá vyhláška je k dispozici na straně 5.

OLEJ A TUK Z VÁNOČNÍ KUCHYNĚ 
Pokud jste ještě nezačali třídit jedlý olej a tuk z domácnosti, ideální čas, kdy začít, je o Vánocích. 
Při vánočním pečení a smažení Vám určitě nějaký tuk zbyde. Slijte ho do PET lahve s uzávěrem, 
pokud možno bez zbytků strouhanky (lze přecedit přes sítko) a odevzdejte do oranžových 
popelnic na veřejných stanovištích na území města.
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  Rozvoz malých nádob na plast a  papír (120 l, 240 l) bude probíhat v termínu  
7. – 18. prosince 2020. 

  Rozvoz velkých nádob na plast a  papír (1100 l) bude probíhat v  průběhu prosince 
a nejpozději začátkem ledna. 

  BYTOVÉ A PANELOVÉ DOMY (Podlesí, Mánesova, J. Hory) – 1 nádobu na plasty 1100 l 
a 1 nádobu na papír 1100 l obdrží ve většině případů vždy dohromady 2 vchody (cca 24 bytů). 
Tyto počty jsme upřesnili po zhodnocení prostorových možností sídliště. 

  Během prosince obdržíte svozový kalendář na rok 2021, kde budou vyznačeny termíny 
svozů směsného komunálního odpadu, plastů a papíru. V tyto termíny je nutné umístit 
popelnici na svozovou trasu a kdo si ji bude zamykat, tak ji nesmí zapomenout odemknout. 
Svozovým dnem pro směsný komunální odpad bude jednotně pro celé území města pátek.

  Veřejná stanoviště budou upravena během prosince a začátku ledna (odvoz nádob na 
plast a papír, zrušení stanoviště J. Hory a v Koněvově ulici a s tím související přesun nádob).

  PYTLE NA SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD
 Ö BARVA pytlů na komunální odpad se od 1. ledna 2021 mění, nově budeme používat 

MODRÉ pytle s  logem svozové firmy. Pokud máte doma ještě staré zásoby bílých 
pytlů, můžete je do vyčerpání zásob používat. 

 Ö Pokud nemáte nádobu na komunální odpad a využíváte pytle, nově bude možné 
zakoupit pouze sadu 26 modrých pytlů (110 l) za cenu 520 Kč dle schválené vyhlášky 
o poplatku za komunální odpad (platí pro chalupáře a tam kde není technicky možné 
přistavit nádobu). Sady modrých pytlů budou v prodeji od 1. ledna 2021.

 Ö Jednotlivé pytle lze zakoupit pouze jako doplněk k nádobě na komunální odpad, 
a to jen v individuálních případech, kdy po vytřídění všech využitelných složek 
komunálního odpadu nebude černá či plechová nádoba přechodně stačit (popel v zimě, 
období s dětskými plínkami apod.). Pokud nebude nádoba stačit dlouhodobě, je 
nutné objednat nádobu s větším objemem. Cena 1 ks pytle je 15 Kč. 

 Ö PYTLE je možné koupit v sídle Technických služeb Hodkovice, Liberecká 6, 463 42 
Hodkovice nad Mohelkou.  

  PYTLE NA TŘÍDĚNÝ ODPAD (plasty, papír, kovové obaly, PET, Tetrapaky) – zůstávají 
i  nadále v  užívání a je možné si je vyzvednout zdarma v sídle Technických služeb 
Hodkovice, Liberecká 6, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou.   

  ŽĎÁREK – směsný komunální odpad se od 1. ledna 2021 odkládá v  zakoupených 
MODRÝCH PYTLÍCH s logem svozové firmy do KLECE NA NÁVSI. Tříděný odpad se 
odkládá do klece do nádob k tomu určených (plasty a papír), příp. v barevných pytlích 
na tříděný odpad (kovové obaly). Svoz odpadu zajišťují Technické služby Hodkovice 
a z manipulačních důvodů bude probíhat 1 x týdně. Velkoobjemový odpad do klece nepatří 
a je nutné si samostatně zajistit jeho odvoz na sběrný dvůr v Pelíkovické ulici.

TŘÍDÍME DOMA
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Informace z 18. zasedání rady města 26. 10. 2020
 –  Rada města souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na veřejnou zakázku 
„Rekonstrukce střech kulturního domu – Hodkovice n. M.“ uzavřené se společností Fireo, 
s.r.o., Liberec XXV - Vesec, Česká 374, PSČ 463 12, IČO: 25470825. Dodatkem se prodlužuje 
termín dokončení akce do 30. 11. 2020 z důvodu změn v napojení dešťové kanalizace.

 –  Rada města pověřila vedoucí odboru správního a sociálního paní Irenu Líbalovou podepiso-
váním nájemních smluv na hrobová místa na hřbitově v Hodkovicích nad Mohelkou s tím, 
že vždy do konce měsíce února předloží Radě města přehled uzavřených nájemních smluv za 
předchozí kalendářní rok.

 –  Rada města projednala návrh vedoucí odboru správního a sociálního pí Líbalové a s platností 
od 1. listopadu 2020 schválila nové znění Smlouvy o nájmu hrobového místa na hřbitově 
v Hodkovicích nad Mohelkou, uzavírané dle § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 –  Rada města souhlasí s pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu města Hodkovice nad Mo-
helkou na rok 2021 a s 10. Výzvou k podání žádostí o dotace z Dotačního fondu města Hod-
kovice nad Mohelkou pro rok 2021. Rada města předkládá věc k rozhodnutí zastupitelstvu 
města.

 –  Rada města schválila návrh na obsazení volného bytu v DPS Hodkovice nad Mohelkou a při-
děluje byt č. 40 paní D. S. trvale bytem Praha.

 –  Rada města souhlasí se vstupem do mediačního procesu se společností Demo Solution Group 
s. r. o., náměstí Přátelství 1518/2, Hostivař, 102 00 Praha 10 za podmínky, že budou ve Smlou-
vě o provedení mediace akceptovány požadavky města.

Informace z 19. zasedání rady města 11. 10. 2020
 –  Rada města schválila Provozní řád rozvozu obědů PS Hodkovice nad Mohelkou ve znění podle 
návrhu předloženého Mgr. Martinou Jakab Hendrychovou s účinností od 1.11.2020.

 –  Rada města projednala Zprávu o kontrole plynového zařízení podle Vyhlášky č. 85/1978 Sb. 
Kontrolované zařízení nástěnný plynový kotel THERMOSTAR typ T TURBO umístěný v bytě 
v ZŠ Hodkovice je schopno bezpečného provozu s tím, že se z důvodu nedostatku náhradních 
dílů doporučuje výměna kotle. Rada města pověřuje ředitele TS Hodkovice výměnou kotle 
v období jaro 2021.

 –  Rada města souhlasí s žádostí o prodej pozemku města p. č. 526 (zahrada) o velikosti 862 m2 
v k. ú. Záskalí. Žádost podali pan V. P. a paní T. P., bytem Liberec 23. Záměrem je využití 
pozemku na zahradu. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku 
za cenu 130,-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 opravu chodníku na sídlišti v Podlesí 549, kterou předložila 
paní I. Š., bytem Mlýnská…, 46342 Hodkovice nad Mohelkou. Rada města pověřila starostku 
města jednáním se Společenstvím vlastníků Podlesí 549, Hodkovice nad Mohelkou, Podlesí 
549, 46342 Hodkovice nad Mohelkou, IČO: 27302270.

Městský úřad informuje
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 –  Rada města nesouhlasí s žádostí o prodej pozemku města p. č. 260/4 (trvalý travní porost) 
o velikosti 5 m2 v k. ú Pelíkovice. Žádost podal pan J. U., bytem Liberec 6.Rada města předává 
věc k rozhodnutí do zastupitelstva města.

 –  Rada města nesouhlasí s žádostí o prodej pozemku města p. č. 260/4 (trvalý travní porost) 
o velikosti 5 m2 v k. ú. Pelíkovice. Žádost podala paní J. Č., bytem Rychnov u Jablonce nad Ni-
sou. Rada města předává věc k rozhodnutí do zastupitelstva města.

 –  Rada města vzala na vědomí Protokol o kontrole zaměřené na plnění povinností vyplývajících 
ze zákona o odpadech č. j. ČIŽP/51/2020/4581. Kontrolu provedla pracovnice České inspekce 
životního prostředí, oblastní inspektorát Liberec, tř. 1. máje 858/26, 46001 Liberec 1. Při kon-
trole nebylo zjištěno porušení zákona.

 –  Rada města projednala nabídku společnosti Neogenia s.r.o, Hybešova 726/42, Staré Brno, 
60200 Brno, IČO: 29198950 na dodávku aplikace Mobilní rozhlas. Rada města souhlasí s po-
řízením aplikace s účinností od 1. 1. 2021. Měsíční náklady na provoz jsou 1.499,00 Kč + cena 
za odeslané zprávy.

 –  Rada města souhlasí s odstraněním náletových dřevin na části pozemku města p. č. 82 (ostat-
ní plocha, ostatní komunikace) na ploše cca 156 m2 v části přilehlé k pozemku p. č. 50/1, který 
je v majetku Mgr. A. M., Hodkovice nad Mohelkou.  Odstranění proběhne na náklady žadatelů 
Mgr. A. M. a pana T. B., oba bytem Záskalí…, 46342 Hodkovice nad Mohelkou.

 –  Rada města schválila nabídku společnosti TNT Consulting, s.r.o., Dobronická 1257, 14800 
Praha 4, IČO: 25528114 na zpracování podkladů pro žádost o dotaci a administraci projektu 
z dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul Rekonstrukce a pře-
stavba veřejných budov, název projektu „Rekonstrukce střechy obecní budovy – Hodkovice 
nad Mohelkou“ za cenu 84.000,00 Kč bez DPH + další jednorázové platby dle nabídky ze dne 
4. 11. 2020 dle jejich potřebnosti.

Informace ze 6. zasedání zastupitelstva města 18. 11. 2020
 –  Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 6/2020. Příjmy v rozpočtové změně 
jsou 1.767.829,20 Kč, výdaje v rozpočtové změně jsou 1.767.829,20 Kč a změna financování 
v rozpočtové změně je 0,00 Kč. Příjmy po této rozpočtové změně budou 66.865.137,16 Kč, vý-
daje po rozpočtové změně budou 73.593.638,20 Kč a financování po rozpočtové změně bude 
6.728.501,04 Kč. Tabulka s upřesněním jednotlivých položek je součástí materiálů.

 –  Zastupitelstvo města vzalo na vědomí návrh rozpočtu města na rok 2021. Výdaje jsou pláno-
vány ve výši 67.195.200,00 Kč, příjmy jsou plánovány ve výši 52.040.200,00 Kč a financování 
je plánováno ve výši 15.155.000,00 Kč. Rozpočet je plánován jako schodkový a financování je 
zajištěno z ušetřených finančních prostředků z minulých let. Tabulka s upřesněním jednotli-
vých položek je součástí materiálů.

 –  Zastupitelstvo města souhlasí se sociálním fondem na rok 2021 ve výši 435.000,00 Kč na 
straně příjmů a výdajů. Zastupitelstvo města pověřilo tajemnici zajištěním zveřejnění návrhu 
rozpočtu města na úřední desce k připomínkování.

 –  Zastupitelstvo města vzalo na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření Města Hodko-
vice nad Mohelkou, provedenou kontrolory Krajského úřadu Libereckého kraje. Přezkoumané 
období je od 01. 01. 2020 do 31. 07. 2020.
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 –  Zastupitelstvo města určuje pro rok 2020 klíč pro rozdělení získaných finančních prostředků 
přidělovaných státem ve smyslu Zákona o dani z hazardních her č. 187/2016 Sb. následovně: 
35 % pro SK Hodkovice, 10 % pro TJ Sokol Hodkovice a 10 % pro RK Motýlek. Pro výpočet 
finanční podpory bude použit výnos na příslušném účtu k 30. 11. 2020.

 –  Zastupitelstvo města schválilo žádost o prodej pozemku města p. č. 960 (trvalý travní porost) 
o velikosti 69 m2 v k. ú. Záskalí. Žádost podala Ing. J. M. Milovice a paní R. T. Lomnice nad 
Popelkou. Žádost podaly z důvodu získání přístupu na jejich pozemek z veřejné komunikace. 
Cena je stanovena na 90,00 Kč/m2 + náklady spojené s prodejem.

 –  Zastupitelstvo města schválilo žádost o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcné-
ho břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-4019487/VB/02. Předmětem smlouvy je zá-
vazek uzavření vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene. Obsahem věcného břemene bude 
právo umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy. Stavbou bude 
dotčena nemovitost v majetku Města Hodkovice nad Mohelkou, a to pozemek p. č. 518 (za-
hrada) o celkové výměře 401 m2, pozemek p. č. 519 (ostatní plocha) o celkové výměře 495 m2 
a pozemek p. č. 520 (zastavěná plocha a nádvoří) o celkové výměře 66 m2, vše v k.  ú. Hod-
kovice nad Mohelkou. Jednorázová finanční náhrada za zřízení věcného břemene se smluvně 
sjednává ve výši 1.000,00 Kč plus daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby platné ke dni 
uskutečnění platby.

 –  Zastupitelstvo města schválilo uzavření Kupní smlouvy s panem Z. B., bytem Jablonec nad 
Nisou. Pan Z. B. je spoluvlastníkem pozemku p. č. 2852 (orná půda) o celkové výměře 5225 m2 
v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou, výše jeho ideálního spoluvlastnického podílu na pozemku 
činí 1/12. Předmětem smlouvy je prodej jeho ideálního spoluvlastnického podílu městu Hod-
kovice nad Mohelkou za cenu 21.770,00 Kč.

 –  Zastupitelstvo města schválilo uzavření předložené Kupní smlouvy s paní M. B., bytem  Libe-
rec. Paní M. B. je spoluvlastníkem pozemku p. č. 2852 (orná půda) o celkové výměře 5225 m2 
v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou, výše jejího ideálního spoluvlastnického podílu na pozemku 
činí 1/12. Předmětem smlouvy je prodej jejího ideálního spoluvlastnického podílu městu Hod-
kovice nad Mohelkou za cenu 21.770,00 Kč.

 –  Zastupitelstvo města po projednání schválilo zakoupení zubní soupravy a rentgenu OPG dle 
nabídky společnosti FISCHER DENTAL s.r.o., Na Žižkově 634/66, Liberec VI-Rochlice, 460 06 
Liberec, IČO: 25480821 do zubní ordinace v Hodkovicích nad Mohelkou, kterou provozuje spo-
lečnost JaMa Medical s.r.o., za cenu 999.651,00 včetně DPH. Předmět koupě dle smlouvy bude 
majetkem města Hodkovice nad Mohelkou.

 –  Zastupitelstvo města vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020 o stanovení systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území 
města Hodkovice nad Mohelkou. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01. 01. 2021.

 –  Zastupitelstvo města vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2020, kterou se mění obecně zá-
vazná vyhláška č. 3/2011, o poplatku za komunální odpad, ve znění obecně závazné vyhlášky 
č. 4/2011. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01. 01. 2021.

 –  Zastupitelstvo města schválilo návrh rozhodnutí o dalším postupu pořizování nového územ-
ního plánu Hodkovice nad Mohelkou.

 –  Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zápis z 1. schůze finančního výboru konané dne 
5. 10. 2020, 2. schůze finančního výboru konané dne 21. 10. 2020 a kontrolu plánu činnosti 
finančního výboru za rok 2020.
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 –  Zastupitelstvo města po projednání schválilo podání žádostí o poskytnutí dotace z podprogra-
mu Podpora obnovy a rozvoje venkova pro dotační titul 117d8210A Podpora obnovy místních 
komunikací a dotační titul 117d8210E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov na Minister-
stvo pro místní rozvoj ČR.

 –  Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí mimořádné odměny starostce a místostarostce ve 
výši měsíční odměny.

 –  Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí mimořádné odměny radnímu Mgr. Jaroslavu Fialo-
vi ve výši dvojnásobku měsíční odměny.

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

Zapsala Markéta Khauerová – starostka města

7. veřejné zasedání Zastupitelstva města  
Hodkovice nad Mohelkou  

se bude konat 
16. prosince 2020 od 18. hodin

Místo jednání bude upřesněno.

Těšíme se na Vaši účast

ZASEDÁNÍ  
ZASTUPITELSTVA MĚSTA

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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Historie křížku na Záskalí

Bohužel o historii tohoto křížku se nedochovaly 
žádné informace. Záskalí bylo ještě v polovině 
minulého století osídleno převážně Němci, 
a s jejich odsunem po 2. světové válce odešla 
i většina vzpomínek na zdejší historii. 

Ani v literatuře nenajdeme mnoho zmínek. 
Záskalí byla malá obec a křížek byl relativně 
nový, takže „nebyl důvod“ je popisovat. Nutno 
podotknout, že i když na počátku 20. století byl 
velký zájem o vlastivědnou práci, bohužel byly 
oceňovány pouze výjimečné nebo velmi staré 
památky. A to platí i pro českou stranu, kde třeba 
turnovský soupis památek precizně zpracoval 
profesor Josef V. Šimák. Ale například o křížcích na 
Vrchovině nebo v Jílovém se od něj nic nedozvíme.

Pro Liberecko památky sepsal profesor Karel 
Kühn v roce 1934. Zde nalezneme první stručnou 
poznámku o záskalském křížku. Píše se o „soše“ 
na pěší cestě, tvořené podstavcem s plochými 
výklenky, ve kterých jsou vyobrazení sv. Václava, 
Floriána, Jana Nepomuckého a na čelní straně je 
sv. matka Anna. Na soklu je železný kříž. Nápisová 
plocha je prázdná a celkově je památka hodnocena 
jako hrubá práce.

Dalším, kdo se o tomto křížku zmiňuje, je 
pan Miroslav Fišar v knize Boží muka a  křížky 
v Hodkovicích nad Mohelkou a okolí. Všímá si toho, 
že v německém prostředí jsou vyobrazeni vesměs 
čeští patroni. Zároveň naráží na další nejasnou 
věc. Zatímco svaté na třech stranách sloupku jde 
podle jejich atributů snadno identifikovat, modlící 
se žena na čelní straně je pojmenována různě. 
K. Kühn ji uvádí jako svatou Annu, Památkový 
katalog jako Pannu Marii, p. Fišar jako Máří 
Magdalenu nebo Annu. Kamenem úrazu je to, že 
vyobrazená žena nemá žádný atribut – prostě jen 
stojí se sepjatýma rukama, se závojem na hlavě 
a řaseným rouchem.

Přitom sv. Anna, matka Panny Marie, by při 
sobě mohla mít lilii, nebo děti Ježíše a Marii. 
Sv. Máří Magdaléna by mohla mít dlouhé vlasy, 
nádobku s mastí či lebku, mohla by být vyobrazena 
pod křížem na Kalvárii, nebo v jeskyni jako 
poustevnice. Panna Maria, matka Ježíše Krista, 

Jeden z  nejkrásnějších křížků v  okolí Hodkovic – křížek na Záskalí – byl letos opraven 
a v neděli 29. listopadu 2020 jej požehnal P. Miroslav Maňásek z římskokatolické farnosti 
Hodkovice nad Mohelkou.

má nejkomplikovanější ikonografii a podle toho 
se odvozuje název jejího vyobrazení – např. Panna 
Maria Immaculata s dvanácti hvězdami kolem 
hlavy, šlape na hada obtáčejícího zemskou sféru, 
Panna Maria Sedmibolestná bývá zobrazena se 
sedmi meči v srdci upomínajícími na jejích sedm 
ran, Panna Maria Assumpta (latinsky Nanebevzatá) 
bývá zobrazena stojící na půlměsíci, atd.

Otázkou také je, jak vlastně byli kdysi vybíráni 
svatí na výzdobu soklu. Hrály při zadání hlavní 
roli spíše jména donátorů, jejich sympatie, nebo 
spíše ochranná symbolika? Zde na Záskalí by to 
mohlo znamenat: sv. Václav – patron míru a české 
země, sv. Florián – ochránce proti ohni, povodním 
a neúrodě, sv. Jan Nepomucký – proti nebezpečí 
vody, sv. Anna – patronka tkalců, nebo Panna 
Marie – ochránkyně katolíků.

Velkou neznámou je období, kdy byl křížek 
vytvořen. S jistotou můžeme prohlásit, že není 
na mapě 1. vojenského mapování (vzniklo v letech 
1764–1768 a bylo upřesněno 1780–1783). Následující 
mapa 2. vojenského mapování (1836–1852) 
bohužel není dost podrobná a neukazuje toto 
místo detailně. Víme však, že křížek není zmíněn 
v soupisu církevních památek z roku 1836. Poprvé 
jej nacházíme na mapě stabilního katastru v roce 
1843. Vznik křížku bychom tedy mohli datovat 
mezi roky 1836 až 1843.

Z kroniky města Hodkovice můžeme zjistit, co 
se v tomto období událo. V roce 1835 zemřel císař 
František I. a na trůn usedl Ferdinand I., zvaný 
Dobrotivý. V roce 1836 se nechal (jako poslední) 
korunovat českým králem, a při té příležitosti se 
konala lidová slavnost v Praze, které se zúčastnili 
zástupci 16 krajů, aby předvedli své kroje a zvyky. 
V témže roce založili hodkovičtí měšťané Blaschka, 
May a Hiller továrnu na výrobu vlněného zboží. 
Bohužel Anton May o dva roky později zemřel. Ve 
stejném roce (1838) zakoupil panství Český Dub 
(včetně Hodkovic) kníže Kamil Rohan. V letech 
1841–1842 byla postavena silnice z Hodkovic do 
Českého Dubu (ve směru přes Petrašovice, dnes 
se jí lidově říká hoření či stará silnice). V roce 
1842 konečně zemské místodržitelství povolilo 
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pořádat bohoslužby v kapli na Kalvárii. V tomto 
roce bylo také dlouhotrvající sucho a nedostatek 
vody si vyžádal úpravu pramenů na Záskalí, 
ze kterých se čerpala voda do hodkovického 
městského vodovodu. Protože záskalští občané 
proti tomu protestovali, musela se dostavit komise 
c. k. krajského úřadu, která potvrdila právo města 
Hodkovic.

Žádná ze zjištěných informací nám neodpovídá 
na otázku, proč byl křížek postaven? Koncem 
80. let 20. století byl považován za památku na 
prusko–rakouskou válku, protože u Záskalí došlo 
25. června 1866 ke střetu předsunutých hlídek. Ale 
víme, že k této události došlo až na konci Hořeního 
Záskalí a nikdo přitom nezemřel, hromadný hrob 
se zde nenachází a křížek stál mnohem dříve, než 
ke konfliktu došlo.

Pokusme si představit, jak toto místo mohlo 
vypadat před 180 lety. Trochu nám v tom může 
pomoci pohlednice z první poloviny 20. století. 
Souvislost s umístěním na křižovatce staré a nové 
cesty se nám přímo nabízí.

Středem Záskalí až ke křížku vede 
pozapomenutá a místy dost příkrá cesta 
„Buchem“ (asi z německého slova buche = buk). 
Ta byla odpradávna součástí zemské stezky, která 
propojovala Prahu s hornolužickým Zhořelcem. 
Hodkovice měly strategický význam při přípravě 
na těžké stoupání do Liberce. U vodojemu se 
k povozům připřahalo třeba i pět nebo šest párů 
koní, které musely na Záskalí pořádně zabrat, aby 
se těžké kupecké vozy dostaly přes javornický 
hřeben. Dodnes to připomíná název „Výpřež“ na 
rovince u horní autobusové zastávky, v místech, 
kde formani konečně mohli vypřáhnout pronajaté 
posily a pokračovat jen s vlastním spřežením. 
Mimochodem, současný název cesty „K Výpřeži“ 
je poměrně nový. Jak říká člen původního Aktivu 
památkové péče, pan Jaroslav Čermák: „V roce 1971 
přišel pan Tomeš na schůzi s návrhem změny názvu 
cesty „Buche“ na české „K Výpřeži“. Poukazoval na to, 
že 26 roků po válce tu ještě máme některé německé 
názvy. Ale ještě v  roce 1974 pan Tomeš upozorňuje, 
že je třeba přejmenování dotáhnout a nechat vyrobit 
smaltované tabulky s názvem „K Výpřeži“.“

Až do druhé poloviny 18. století byly všechny 
cesty a stezky pouze neupravené a rozježděné, 
bez pevného podkladu. Za vlády Marie Terezie 
se však objevila myšlenka výstavby rozsáhlé sítě 
císařských silnic. Jednalo se o převratnou novinku 
– zpevněné komunikace s kamennými vozovkami, 
lemované patníky a alejemi ovocných stromů, 
chráněné před vodou příkopy, zdmi a mostky. 
Souviselo to se zaváděnými reformami, s rozvojem 
průmyslu a také s nutností rychlejších přesunů 
vojska.

Nová silnice z Hodkovic do Liberce byla 
zbudována v letech 1818-1826 a dodnes slouží jako 
základ pro silnici přes Záskalí. Množství zatáček 
pomáhá překonat výškový rozdíl sice delší, ale 
méně prudkou trasou. Císařská silnice je na Úřadu 
životního prostředí registrována jako významný 
krajinný prvek. Její účel se změnil po výstavbě 
moderní silnice mezi Turnovem a Libercem v údolí 
Mohelky a přes Jeřmanice v letech 1969–1974. 
Nicméně zůstává důležitou spojnicí, zvláště při 
opravách a nehodách na rychlostní silnici.

Paní restaurátorka Hana Nováková ve svém 
průzkumu uvádí zajímavou poznámku – fakt, že 

Obr. 1: Křížek na Záskalí – zobrazení na mapě 
v  roce 1843 (Císařské povinné otisky stabilního 
katastru, ÚAZK)

Obr. 2: Výřez z pohlednice Záskalí z období první 
poloviny 20. st. - křížek je vidět díky vhodnému 
ročnímu období, kdy jej stromy ještě nestihly 
zakrýt (Pohlednice Záskalí, Aukro)
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křížek je ozdoben ze všech stran, dokazuje to, že 
původně byl vytvořen pro pohledy ze všech stran. 
Můžeme tedy předpokládat, že obě cesty vedly 
v úrovni základu křížku nebo jen nepatrně výše. 
Poměry této křižovatky se však od jeho vzniku 
změnily k nepoznání. Nová silnice a související 
napojení staré cesty byly občasnými opravami 
navyšovány a rozšiřovány, až byl křížek docela 
„utopen“ pod silnicí. Například v hodkovické 
kronice je zaznamenána oprava silnice (dláždění 
kostkami) z Hodkovic na Hoření Záskalí v roce 
1931. Také staré fotografie křížku před rokem 
1971 ukazují, že silnice byla níže. Bohužel došlo až 
k vážnému ohrožení křížku, který byl zasypáván 
zeminou shrnutou ze silnice a jejího břehu. 
Dokonce byla prohnuta mříž ochranného plůtku, 
možná nárazem silniční techniky či svalením 
velmi těžkého břemena. Křížek, který byl kdysi 
postavený nejspíše na ochranu projíždějících 
povozů, paradoxně nakonec sám potřeboval 
zachránit před silničním provozem.

Na závěr nám zůstaly důležité otázky – kdo 
křížek nechal postavit a kdo jej vytvořil? Protože 
na křížku není žádný text a nedochovaly se žádné 
dokumenty, zůstane to asi navždy záhadou. 
O autorovi podstavce křížku, můžeme vést učené 
i laické debaty. V úvahu přicházejí tito mistři 
kameníci: Jan Zeman ze Žernova (1795–1853), jeho 
syn Josef Zeman z Tatobit (1820–1888) a Ignác 
Martinec ze Sestroňovic u Frýdštejna (1784–
1841?). 

Etnograf Josef Václav Scheybal ve své knize 
Umění lidových tesařů, kameníků a sochařů v severních 
Čechách píše: „Jan Zeman (…) některé jeho artefakty 
jsme viděli až v Záskalí u Liberce.“ Paní restaurátorka 
porovnala křížek s dalšími Zemanovými díly a přiklání 
se k témuž názoru. Jak uvádí: „je zvláštní, že dílo není 
signováno a datováno jako převážná většina ostatních, 
ale mohlo jít o  práci společnou se synem Josefem, 

nebo byl velký spěch či mohla být signatura napsána 
pouze barvou a ta dávno vzala za své. (...) Tvaroslovím 
nejpodobnější se jeví kříž v Radvánovicích z roku 1840 
a  také kříž na Vrchovině z  roku 1834. Na obou se 
opakují určité prvky v téměř shodném provedení.“

Z novodobé historie připomeňme, že v roce 1963 
bylo Záskalí se Žďárkem připojeno k Hodkovicím 
nad Mohelkou. Zatímco při sčítání obyvatel v roce 
1869 zde bylo 113 domů a 811 obyvatel, v roce 2011 
to bylo již jen 46 domů a 116 obyvatel.

V první polovině šedesátých let byl křížek 
poničen a členové Aktivu památkové péče jej 
znovu postavili. V roce 1971 byl křížek odborně 
opraven a v NPÚ se dochovala restaurátorská 
zpráva s fotodokumentací. Kulturní správa 
ONV tehdy připomínala, že je nutné opravit 
kovovou zahrádku kolem křížku a postavit malou 
kamennou zídku, která by zabránila posouvání 
půdy směrem od silnice. V osmdesátých letech 
byla poničená dobová litinová tabulka nahrazena 
plechovou s nápisem: „Hromadný hrob zde padlých 
rakouských a  pruských vojínů v  r. 1866. Obnoveno 
aktivem památkové péče a ochrany přírody při MěNV 
v  Hodkovicích v  r. 1988.“ Patrně tato tabulka byla 
později přemalována nápisem „BŮH ŽEHNEJ“. 
Beznaděj opuštěného křížku v posledních letech 
vyvrcholila opřením vyvrácené dopravní značky 
„K Výpřeži“ o zarůstající sokl.

Děkuji za pomoc při hledání odpovědí na 
otázky kolem křížku paní akademické sochařce 
a restaurátorce MgA. Haně Novákové a kolegům 
ze Spolku rodáků a přátel Hodkovic: Zdeňkovi 
Buriánkovi, Jaroslavu Čermákovi a Františkovi 
Nejedlovi.

Martina Pelantová
Spolek rodáků a přátel Hodkovic

https://pratele–hodkovic.cz
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Obr. 3: Porovnání stavu křížku na fotografiích z různých období

Před rokem 1971 (NPÚ ÚOP v Liberci,  
In: H. Nováková: Rest. průzkum)

2008 (Autor: Křížková Olga, In: NPÚ, 
Památkový katalog)

2019 (Autor: Panuška Kryštof, In: Malé sakrální 
památky obce Hodkovice nad Mohelkou)

2020 (Město Hodkovice nad Mohelkou,  
In: Facebook)
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Znovuobnovené závody automobilů na Záskalí  
a legenda automobilového sportu (2. část – dokončení)

ZÁSKALÍ 75
Druhý ročník automobilových závodů do 

vrchu „Záskalí 75“ pořádal opět AMK Liberec 
a započítával se do mistrovství ČSR. 

Konal se pod záštitou rady Okresního 
národního výboru v Liberci na počest Dne tisku 
75. Celkem 77 jezdců v devíti třídách se sešlo na 
startu závodu 3100 metrů dlouhého s převýšením 
150 metrů. Za krásného slunečného počasí mu 
přihlíželo přes 10 000 spokojených diváků, kteří 
viděli skutečně mistrovské boje našich nejlepších 
závodníků. Z nichž si nejlépe vedli horcí favorité, 
několikanásobný mistr republiky Miroslav 
Adámek z AMK Čs. televize Praha na NSU Audi 
a domácí jezdec Racing teamu AMK Svazarmu 
Liberec Zdeněk Vojtěch na Š 120. Ti mezi sebou 
svedli v nedělním závodu skutečně velké boje. 
Vojtěch měl nejrychlejší čas v dopoledním 
tréninku, v první kole závodu ho předčil 
Adámek o 8 desetin vteřiny. To nakonec rozhodlo 

V  minulém čísle kulturního kalendáře byl popsán znovuobnovený závod do vrchu 
Záskalí 74 a  vzpomenuty sportovní úspěchy pana Břetislava Engeho, legendárního 
libereckého automobilového pilota.

o absolutním vítězství pražského závodníka, když 
ve druhém kole zajeli oba jezdci shodný vynikající 
čas 1:43,8 minuty. 

Mistrem republiky pro rok 1975 se stal 
absolutní vítěz Záskalí Adámek z AMK ČST Praha, 
na druhém místě skončil Karel Jílek z Metalexu 
Praha a Zdeněk Vojtěch z RT AMK Liberec byl 
třetí. Pěkné výkony podali jezdci z Racing teamu 
AMK Svazarmu Liberec . Břetislav Enge zvítězil ve 
třídě A2 1150 ccm, Vlastimil Tomášek byl druhý. 
Ladislav Bareš obsadil v A2 1000 ccm pěkné třetí 
místo, ve třídě A1 1600 ccm zvítězil další liberecký 
závodník Jiří Berger z AMK Geodézie Liberec.

Zajímavostí byl start Břetislava Engeho ve 
skupině formule Škoda. Břetislav Enge řekl po 
první jízdě, že mu formule „ nesedí „ tak jako 
normální vůz. Navíc ji má ještě zapůjčenou a proto 
je pochopitelné, že při jízdě jej provází obava, 
aby se vozu nic nestalo. Z toho důvodu také ani 
nenastoupil ke druhé jízdě závodu.
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Výsledky závodu:

Třída A1 1150 ccm:
1.  ing. Brotánek (AMK Bílá labuť Praha) 

čas 4:09,6 min.

Třída A1 1600 ccm:
1.  Berger (AMK Geodézie Liberec), čas 4:04,6 min.

Třída A2 600 ccm:
1.  Sedlák (AMK Praha), čas 4:22,0 min.

Třída A2 1000 ccm: 
1.  Moskal (LIAZ Jablonec), čas 3:43,0 min.

Třída A2 1150 ccm:
1.  Enge (RT AMK Liberec), čas 3:41,6 min.

Třída A2 1300 ccm:
1.  Adámek (AMK ČST Praha), čas 3:28,8 min.

Třída A2 2000 ccm:
1.  Mach (Stavby Praha), Čas 3:49,6 min.

Třída B5 2500 ccm:
1.  Vojtěch (AMK RT Liberec), čas  3:29,4 min.

Formule Škoda:
1.  Štádler (AMK Plzeň), čas 3:48,0 

ZÁSKALÍ 76
Jak píší okresní noviny VPŘED, téměř 10 000 

diváků bylo svědky vynikajícího sportovního 
zážitku při III. ročníku automobilového 
„Záskalí 76“. Tento závod, vzorně uspořádaný 

Auto-motoklubem Liberec, se konal pod záštitou 
ONV Liberec u příležitosti oslav Dne tisku jako 
jeden ze šesti závodů automobilového mistrovství 
ČSSR v jízdě do vrchu.

Na startu se sešla celá domácí elita, v jedenácti 
soutěžních třídách jsme měli možnost poprvé vidět 
i závodní formule Easter. Absolutním vítězem 
se po Engem a Adámkovi stal tentokrát pražský 
Miran Velkoborský (získal cenu věnovanou redakcí 
Rudého práva) na současně nejrychlejším stroji 
v ČSSR – BMW Spider. Již v první jízdě překonal 
traťový rekord Vojtěcha a Adámka, ve druhé jej 
dokonce posunul na hranici 1:36,6 minuty, což 
odpovídá průměrné rychlosti 112 km / hod.

Výsledky závodu:

Třída A1 1150 ccm:
1. Hokeš (LIAZ Jablonec), čas 4:04,0 min.

Třída A1 1600 ccm:
1. Mach (AMK Praha), čas 4:01,4 min.

Třída A2 600 ccm:
1. Kordač (Stavby Praha), čas 4:19,8 min.

Třída A2 1000 ccm: 
1. Šída (AMK Malá Skála), čas 3:52,4 min.

Třída A2 1150 ccm:
1. Tomášek (RT AMK Liberec), čas 3:30,8 min.

Třída A2 1300 ccm:
1. Vojtěch (RT AMK Liberec), čas 3:28,1 min.
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Třída A4 1150 ccm GT:
1. Chlup (Chomutov), čas 3:54,6 min.

Třída B5 3000 ccm:
1. Halada (AMK Beroun), čas  3:26,2 min.

Třída B6 2500 ccm:
1. Velkoborský (AMK Praha), čas  3:14,2 min.

Formule Škoda:
1. Kalaš (MTX Praha), čas 3:41,8 min

Formule Easter:
1. Jílek (MTX Praha), čas 3:26,8 min

První tři ročníky závodů z Hodkovic na Záskalí 
zaznamenaly velký divácký zájem, zhlédlo je skoro 
30 000 spokojených diváků, kteří ocenili vrcholné 
výkony závodníků.

František Nejedlo
Spolek rodáků a přátel Hodkovic



22 Kulturní kalendář

 
 

 

Hledáme svářeče a strojírenské dělníky 
do TENNECO CLEAN AIR Jílovská 722, Hodkovice n. M. 

 

Nástup možný okamžitě 
 

mzda svářeč od 30 000 Kč/měsíc  

mzda strojírenský dělník od 25 500 Kč/měsíc 
 

Hlavní náplň práce:  

 Svářečské a montážní práce – výroba výfukových systémů 
 Svařování CO2/ TIG – možnost získání kvalifikace v závodě 
 Evidence výroby, provádění kontroly výrobků 

 

Co můžeme nabídnout? 

 Stabilní zaměstnání, kvalitní zaučení, moderní zázemí a firemní kulturu 
 Stravenky v hodnotě 80 Kč, 13. mzda, Náborový příspěvek 5000 Kč, Příspěvek 

na penzijní pojištění, Zaměstnanecké akce, Příspěvek na sport 1200 Kč 
 

Kontakty: 
 

Adriana Janyšová  +420 778 460 040 / ajanysova@tenneco.com         
Petra Hradcová      +420 770 142 955 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace o společnosti: https://tenneco.jobs.cz/clean-air-vyroba-vyfuku/ 
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Informace z MŠ  
Listopad, listopad, lísteček nám na dlaň spad…

Stále si užíváme radostí podzimu. Pouštěli jsme draka, po kterém jsme poslali vzkaz sv. Mar-
tinovi, aby nám přinesl sníh. Bohužel vzkaz nevyřízen  Četli jsme si legendu o sv. Martinovi, 
vyráběli bílé koně, husy, vykreslovali vitráže, pekli svatomartinské rohlíčky, pořádali svato-
martinskou výpravu, …

Měli jsme krásný projektový den „Stavitel města“ od Malé technické univerzity. Takových dní 
bude více, bylo to přínosné a fajn.

Začala nám Školička sportu, na kterou jsme se moc těšili. Je to pro nás již známý projekt, který 
dětem ukazuje některé z míčových kolektivních sportů zábavnou formou se zapojením celého 
pohybového aparátu.

Připravujeme pro vás „Galerii na plotě“ až půjdete okolo Mateřské školy, zastavte se, podívejte se.

U nás se čas nezastavil.

V prosinci se chystáme potěšit hlavně babičky a dědečky v DPS. Zatím nebudu více prozrazovat, 
ale radost snad uděláme.

Projekt „Putovní šála “ stále pokračuje. Prezentace zatím není možná, ale až to uvidíte, to budete 
koukat 

PŘEJEME VŠEM KRÁSNÝ ADVENTNÍ ČAS.
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