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Úvodní slovo redakční rady
Vážení čtenáři,

Rádi bychom Vám na počátku nového roku popřáli, aby rok 2021 byl klidnější a pospolitější. 
Abychom se mohli více potkávat a trávit čas se svými blízkými bez strachu a omezení.

Šťastný rok 2021 přeje kolektiv redakční rady!

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

Jaruška Marušková

Růžena Hudcová

Stanislav Kopa

Marie Laurinová

Jubilanti v lednu

Blanka Veselá

Pavel Valnoha

Věra Stejskalová

Od ledna roku 2021 dochází ke změnám v termínech svozu komunálního odpadu. 
Svozovým dnem pro směsný komunální odpad je plošně pro celé město pátek. 

Svozové kalendáře byly do domácností doručeny v  nových 
nádobách na tříděný odpad. Pokud jste kalendář neobdrželi, 
je možné stáhnout ho na webových stránkách města  
www.hodkovicenm.cz nebo si ho vyzvednout na podatelně 
městského úřadu v rámci úředních hodin.

INFORMACE – SVOZ ODPADU
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Informace z 20. zasedání rady města 25. 11. 2020
 –  Rada města souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č.j. 07/2014 s panem H., bytem Hořice, 
ke dni 31.12.2020. 

 –  Rada města souhlasí s žádostí o pronájem části pozemku města p. č. 506/1 (trvalý travní po-
rost) o výměře 640 m2 v k. ú. Záskalí. Žádost podal pan H., bytem Hořice. Rada města ukládá 
tajemnici zveřejnit adresný záměr pronájmu na úřední desce města. 

 –  Rada města schválila příspěvek do fondu oprav domu č. p 216 v Hodkovicích nad Mohelkou za 
rok 2020 ve výši 6 000,- Kč. Žádost podal pan V. L. za Sdružení vlastníků tohoto domu, v němž 
vlastní Město Hodkovice nad Mohelkou v přízemí nebytové prostory.

 –  Rada města souhlasí s žádostí o změnu účelu poskytnutí části dotace z Dotačního fondu měs-
ta Hodkovice nad Mohelkou u žádosti č. 1 – SK oddíl volejbal – celoroční činnost – pronájem 
sportovní haly. Přiděleno bylo 30.000,00 Kč. Vzhledem k okolnostem letošního roku s vývojem 
pandemie oddíl částku celou nevyčerpá. Část dotace je možno využít na koupi sportovního 
náčiní, vybavení.

 –  Rada města vzala na vědomí hlášení o zvýšení počtu přihlášených osob k trvalému pobytu 
v rámci evidence obyvatel v Hodkovicích nad Mohelkou, a to v Podlesí 653 u paní S. (+ 1 osoba) 
a v Podlesí 653 u paní Š. (+ 1 osoba).

 –  Rada města stanovila od 1. prosince 2020 do 31. prosince 2020 počet pracovních úvazků MěÚ 
na 13,4 úvazků, od 1. ledna 2021 na 13 úvazků, a ukládá tajemnici MěÚ provést všechna or-
ganizační a personální opatření k realizaci schválených změn.

 –  Rada města zrušila usnesení Rady města Hodkovice nad Mohelkou č. 229/20 ze dne 
26. 10. 2020 v plném rozsahu a nahrazuje ho usnesením č. 247/20. 

 –  Rada města nesouhlasí se vstupem do mediačního procesu se společností Demo Solution 
Group s.r.o., náměstí Přátelství 1518/2, Hostivař, 102 00 Praha 10 z důvodu absence reakce na 
požadavky města.

 –  Rada města souhlasí s uzavřením Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „Re-
konstrukce střech kulturního domu – Hodkovice n. M.“ uzavřené se společností Fireo, s.r.o., 
Liberec XXV–Vesec, Česká 374, PSČ 463 12, IČO: 25470825. Dodatkem dochází ke snížení ceny 
I. etapy akce z 5.013.472,10 Kč bez DPH na 4.725.033,10 Kč bez DPH.

 –  Rada města vzala na vědomí finanční úsporu za opravy chodníků v Podlesí 544 a 545 ve výši 
67.804,00 Kč a opravy části chodníku v ul. Mánesova ve výši 34.490,00 Kč oproti vysoutěžené 
ceně.

 –  Rada města pověřila místostarostku města podpisem všech dokumentů týkajících se dotač-
ního titulu 117d8210E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov na Ministerstvo pro místní 
rozvoj ČR.

Informace z 21. zasedání rady města 09. 12. 2020
 –  Rada města vzala na vědomí hodnocení činnosti mateřské školy za období červenec až prosi-
nec 2020.

 –  Rada města schválila návrh na stanovení ceny za jednotlivé pytle na směsný komunální od-
pad, které se budou od 1.01.2021 prodávat jako doplněk občanům, kteří mají popelnici a ta jim 

Městský úřad informuje
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přechodně po vytřídění všech využitelných složek odpadu nebude stačit. Cena je stanovena na 
15,00 Kč/1 ks.

 –  Rada města souhlasí s návrhem Smlouvy OLP/4070/2020 o spolupráci při zajištění dopravní 
obslužnosti Libereckého kraje, týkající se období roku 2021, kterou předložil Liberecký kraj, 
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, IČ: 70891508. Město se zavazuje zaplatit na zajištění dopravní 
obslužnosti nadstandardním rozsahem spojení částku ve výši 30.000,00 Kč za kalendářní rok.

 –  Rada města souhlasí s Plánem rozvoje sportu města pro období 2021–2025 a předkládá věc 
k rozhodnutí do zastupitelstva města.

 –  Rada města projednala žádost Autoklubu Bohemia Sport v AČR, se sídlem Sosnová 200, 470 01 
Česká Lípa, IČ 75057930  o povolení závodu Rally Bohemia 2021, konkrétně o souhlas s uza-
vírkou silnice III. třídy (Radoňovice - Hodkovice nad Mohelkou – směr Sedlejovice), souhlas 
s vydáním rozhodnutí zvláštního užívání a uzavírky místní komunikace a souhlas s objízd-
nou trasou, a to dne 10.07.2021 v době od 9.00 do 20.00 hod. Rada města se záležitostí bude 
zabývat na dalším jednání.

 –  Rada města vzala na vědomí  Zprávu o činnosti příspěvkové organizace TS a BH Hodkovice 
za 4. čtvrtletí 2020.

 –  Rada města vzala na vědomí informaci o stavu dluhů za užívání městských bytů ke dni 
30.11.2020. Dluhy činí 101.167,00 Kč.         

 –  Rada města schválila navržené termíny zasedání rady města a zastupitelstva města v 1. polo-
letí 2021 a předává věc do zastupitelstva města.

 –  Rada města vzala na vědomí vyhlášení ředitelského volna na dny 21. 12. 2020 a 22. 12. 2020 
v Základní škole T.G. Masaryka v Hodkovicích nad Mohelkou podle oznámení ředitelky. Ředi-
telské volno je vypsáno z technických důvodů, bude probíhat instalace dotykové tabule a no-
vého serveru.

 –  Rada města schválila cenovou nabídku na nákup šípové radlice pro nakladač DAPPER za cenu 
75.500,00 Kč bez DPH od společnosti MERDACO s.r.o., Bezručova 1165, 744 01 Frenštát pod 
Radhoštěm, IČ: 07733453. Nákup bude financován z investičního fondu Technických služeb 
Hodkovice. 

 –  Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace obdržené z Ministerstva kul-
tury ČR z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových 
zón a podílu města na akci Odstranění havarijního stavu kříže na věži kostela sv. Prokopa 
v Hodkovicích nad Mohelkou. Smlouva bude uzavřena mezi městem Hodkovice nad Mohelkou 
a Římskokatolickou farností Hodkovice nad Mohelkou se sídlem Kostelní vrch 126, 463 42 
Hodkovice nad Mohelkou, IČ: 64039498. Finanční podíl města činí 38.000,00 Kč a dotace Mi-
nisterstva kultury ČR činí 188.000,00 Kč. Tyto finanční částky budou po předložení vyúčtová-
ní provedených prací převedeny Římskokatolické církvi.

 –  Rada města schválila návrh na stanovení ceny za prodej hrnečku s vánoční tématikou. Cena 
je stanovena na 170,00 Kč/ks.

Informace ze 7. zasedání zastupitelstva města 16. 12. 2020
 –  Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 7/2020. Příjmy v rozpočtové změně jsou 
1.046.952,00 Kč, výdaje v rozpočtové změně jsou 998.261,00 Kč a změna financování v rozpoč-
tové změně je minus 48.691,00 Kč. Příjmy po této rozpočtové změně budou 67.912.089,16 Kč, 
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výdaje po rozpočtové změně budou 74.591.899,20 Kč a financování po rozpočtové změně bude 
6.679.810,04 Kč. Tabulka s upřesněním jednotlivých položek je součástí materiálů.

 –  Zastupitelstvo města schválilo na základě předloženého návrhu rozpočet města na rok 2021. 
Celkové příjmy jsou plánovány ve výši 52.095.500,00 Kč, celkové výdaje jsou plánovány ve 
výši 67.250.500,00 Kč a financování ve výši 15.155.000,00 Kč. Rozpočet města pro rok 2021 
je navrhován jako schodkový. Financování je zajištěno z ušetřených finančních prostředků 
z minulých let. Zastupitelstvo města zároveň schvaluje na rok 2021 sociální fond ve výši 
435.000,00 Kč na straně příjmů a výdajů.

 –  Zastupitelstvo města schválilo Plán rozvoje sportu města pro období 2021–2025.

 –  Zastupitelstvo města neschválilo žádost o prodej pozemku města p. č. 620/4 (trvalý travní 
porost) o velikosti 5 m2 v k. ú. Pelíkovice. Žádost podal pan U., bytem Liberec 6.

 –  Zastupitelstvo města neschválilo žádost o prodej pozemku města p. č. 620/4 (trvalý travní 
porost) o velikosti 5 m2 v k. ú. Pelíkovice. Žádost podala paní Č., bytem Rychnov u Jablonce 
nad Nisou. 

 –  Zastupitelstvo města schválilo žádost o prodej pozemku města p. č. 526 (zahrada) o velikosti 
862 m2 v k. ú. Záskalí. Žádost podali pan P. a paní P., oba bytem Liberec 23. Záměrem je využití 
pozemku na zahradu. Cena je stanovena na 130,00 Kč/m2 + náklady spojené s prodejem.

 –  Zastupitelstvo města schválilo poskytování dotací z rozpočtu města Hodkovice nad Mohelkou 
na rok 2021 a 10. Výzvu k podání žádostí o dotaci z Dotačního fondu města Hodkovice nad 
Mohelkou pro rok 2021. 

 –  Zastupitelstvo města schválilo navržené termíny jednání Zastupitelstva města pro 1. pololetí 
2021 dle předloženého plánu.

Informace z 22. zasedání rady města 21. 12. 2020
 –  Rada města schválila rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola, Hodkovice nad Mohel-
ku, Podlesí č. 560 na rok 2021. Celkové výnosy jsou plánovány v objemu 7 500 tis. Kč, celkové 
náklady jsou plánovány ve výši 7 500 tis. Kč. Příspěvková organizace bude hospodařit s pro-
vozním příspěvkem zřizovatele ve výši 1 790 tis. Kč. 

 –  Rada města schválila střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola, 
Hodkovice nad Mohelku, Podlesí č. 560 na roky 2022 a 2023. 

 –  Rada města schválila plán odpisů na rok 2021 příspěvkové organizace Mateřská škola, Hodko-
vice nad Mohelku, Podlesí č. 560. 

 –  Rada města schválila rozpočet příspěvkové organizace Základní škola T. G. Masaryka, Hod-
kovice nad Mohelku na rok 2021. Celkové výnosy jsou plánovány v objemu 26 248 tis. Kč, 
celkové náklady jsou plánovány ve výši 26 28 tis. Kč. Příspěvková organizace bude hospodařit 
s provozním příspěvkem zřizovatele ve výši 3 198 tis. Kč. 

 –  Rada města schválila střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola 
T. G. Masaryka, Hodkovice nad Mohelku, na roky 2022 a 2023. 

 –  Rada města schválila plán odpisů na rok 2021 příspěvkové organizace Základní škola T. G. Ma-
saryka, Hodkovice nad Mohelkou, okres Liberec, příspěvková organizace.

 –  Rada města schválila rozpočet příspěvkové organizace TECHNICKÉ SLUŽBY HODKOVICE 
na rok 2021. Celkové výnosy jsou plánovány v objemu 7 600 tis. Kč, celkové náklady jsou 
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plánovány ve výši 7 600 tis. Kč. Příspěvková organizace bude hospodařit s provozním příspěv-
kem zřizovatele ve výši 7 300 tis. Kč. 

 –  Rada města schválila střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace TECHNICKÉ 
SLUŽBY HODKOVICE na roky 2022 a 2023.

 –  Rada města schválila plán odpisů na rok 2021 příspěvkové organizace TECHNICKÉ SLUŽBY 
HODKOVICE.

 –  Rada města schválila rozpočet příspěvkové organizace BYTOVÉ HODPODÁŘSTVÍ HODKO-
VICE na rok 2021. Celkové náklady jsou plánovány ve výši 640 tis. Celkové výnosy jsou plá-
novány ve výši 640 tis. Kč. Příspěvková organizace bude hospodařit s provozním příspěvkem 
zřizovatele ve výši 640 tis. Kč.

 –  Rada města schválila střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace BYTOVÉ HODPO-
DÁŘSTVÍ HODKOVICE na roky 2022 a 2023.

 –  Rada města schválila Dodatek č. 1 k Organizačnímu řádu Městského úřadu Hodkovice nad 
Mohelkou ve znění podle návrhu předloženém tajemnicí MěÚ a platností od 1. ledna 2021.

 –  Rada města schválila přijetí daru pro Pečovatelskou službu Hodkovice nad Mohelkou ve výši 
10.000,00 Kč s využitím pro pořízení invalidního mechanického vozíku od JUDr. A. S., Praž-
ská…, 46342 Hodkovice nad Mohelkou, IČ: 66227691.

 –  Rada města souhlasí s prominutím nájmu za měsíce listopad a prosinec 2020 pro paní R. T., 
Pražská…, Hodkovice nad Mohelkou, IČ: 49108891. Paní R. T. uzavřela s městem Dohodu 
o ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 22.08.2003 ke dni 31.12.2020, prosto-
ry však k 31.10.2020 vyklidila a dále neužívala.

 –  Rada města schválila návrh kupní smlouvy 220060381/4 na koupi dřeva, kterou předložila 
společnost Hradecká lesní a dřevařská společnost a. s., Malé náměstí 111/4, 500 03 Hradec 
Králové, IČ: 60913827. 

 –  Rada města souhlasí s dodatkem č. 2 ke smlouvě č. 46342 se společností DIMATEX CS, která 
městu poskytuje a vyváží kontejnery na textil. Z důvodu propadu trhu s odpadním textilem 
a snížením výkupních cen za odpadní textil si bude nově společnost DIMATEX CS účtovat 
400 Kč + DPH/rok za zapůjčení a svážení 1 ks kontejneru, celkem za území města za 4 ks 
kontejnerů 1600 Kč + DPH/rok. 

 –  Rada města souhlasí s návrhem (nefinančních) smluv se společností GREEN Logistics CZ s.r.o. 
o zajištění místa zpětného odběru pneumatik a místa zpětného odběru automobilových ba-
terií. Místa zpětného odběru jsou navržena ve sběrném dvoře v Pelíkovické ulici. Společnost 
GREEN Logistics CZ zajistí zdarma svoz a likvidaci pneumatik a autobaterií.

 –  Rada města souhlasí s prodloužením pronájmu nájmu části pozemku p. č. 1464   (ostatní 
plocha) o celkové výměře 214 m2 a části pozemku p. č. 1203 ( ostatní plocha) o celkové výměře 
395 m2, oba v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou do 30.06.2021. Žádost podali pan K. a paní K., 
oba bytem Český Dub.

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

Zapsala Markéta Khauerová – starostka města
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1. veřejné zasedání Zastupitelstva města  
Hodkovice nad Mohelkou  

se bude konat 
27. 1. 2021 od 18:00 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: 290 kusů.
Redakce: Naďa Burianová, email: redakce@hodkovicenm.cz

V průběhu měsíce ledna  
si stále ještě můžete pořídit  

zimní hodkovický plecháček  
za 170 Kč. 

Zakoupit ho můžete  
na podatelně města  

v rámci úředních hodin.
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HASIČI RADí OBČANŮM

Nástup zimního období přináší kromě radosti milovníkům zimy a vyznavačům zimních sportů 
také řadu starostí a nepříjemných událostí spojených s poklesem teplot, vytápěním objektů či 
vznikem námraz a přívaly sněhu. Výjezdy hasičů v tomto období souvisejí převážně s požáry 
spojenými s provozem kotlů centrálního vytápění a dopravními nehodami.

Požáry a otravy oxidem uhelnatým
Zastavme se nejdříve u problematiky topné sezóny 
a připomeňme si v této souvislosti alespoň několik 
základních informací. Základní lhůta pro čištění spa-
linové cesty na pevná paliva s celoročním provozem 
(např. běžný rodinný dům), kde je výkon kotle do 
50kW, je 3x ročně. U spotřebiče na kapalná paliva 2x 
ročně a 1x za rok je potřeba provést údržbu spotřebi-
če na plynná paliva. Vyhláška Ministerstva vnitra čís-
lo 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové 
cesty je benevolentní v tom, že umožňuje občanům, 
pokud jsou toho schopni, si čištění spalinové cesty na 
pevná paliva provést svépomocí. Minimálně jednou 
do roka však musí komín prohlédnout kominík. 

Je-li před znovuuvedením zařízení do provozu 
po klimaticky teplém období zanedbána pravidelná 
údržba, hrozí jeho uživateli kromě nebezpečí požáru 
i možnost otravy oxidem uhelnatým. Ta může na-
stat jak v případě špatně průchodného komínového 
tělesa, tak i poruchou samotného tepelného zdroje. 
Vzhledem k tomu, že záludnost úniku oxidu uhelna-
tého spočívá v tom, že není vidět ani cítit, doporuču-
jeme při užívaní těchto zařízení instalaci detektorů 
oxidu uhelnatého. 

Dopravní nehody
Také pro snížení možnosti vzniku dopravních nehod 
v zimním období  je důležité dodržovat určitá pravi-
dla. Rozhodně bychom před jízdou neměli zapomí-
nat na řádné očištění vozidla od sněhu a námrazy. 
Malé průzory v čelním skle nejsou pro bezpečný vý-
hled z vozu zdaleka dostačující. Dejme za jízdy pozor 
také na padající sníh a led ze střechy vozidel, díky 
kterému může dojít k dopravní nehodě.

Nezapomeňme na novelu zákona č. 361/2000 Sb., 
o provozu na pozemních komunikacích, zákon 
č. 133/2011 Sb., v souvislosti s povinností používat 
v období od 1. listopadu do 31. března zimní pneuma-
tiky, pokud to stav vozovky vyžaduje. A také na to, že 
pro jízdu na sněhu bychom je měli hustit o cca 20 kPa 
více, než v létě. S tvorbou náledí je třeba nejčastěji 

počítat na mostech, v lesních úsecích a ve vyjetých 
podélných stopách. Odstup mezi vozidly je důležité 
udržovat větší než na suché vozovce. Minimálně tolik 
metrů, kolik činí polovina naší rychlosti v km. Mějme 
také na paměti, že vytápění vozu a vytvářené teplo 
přispívá k větší únavě a ospalosti, proto je nutný pra-
videlný přísun čerstvého vzduchu. 

Zároveň bychom měli pamatovat na to, že v zim-
ním období můžeme uvíznout na silnicích v kolo-
nách i několik hodin. Proto je vhodné při jízdách na 
delší vzdálenost mít plnou palivovou nádrž, ve vozi-
dle deku, případně teplé nápoje. Při jízdě do horských 
oblastí nezapomeňme na zimní řetězy, lopatu a tro-
chu písku vhodného k podsypání kol vozu uvízlého 
na zledovatělé vozovce.

Odstraňování ledu a sněhu ze střech budov
Za bezpečný stav a údržbu střech zodpovídají vý-
hradně majitelé objektů, kteří jsou povinni průběžně 
odstraňovat sníh a led ze střech, aby nebyla střešní 
konstrukce nadměrně zatížena a nedošlo k ohrožení 
kolemjdoucích lidí nebo majetku. Je tedy na vlast-
nících nemovitostí údržbu provést vlastními silami 
nebo si včas zajistit specializovanou firmu, která sníh 
ze střech odklidí. Pokud to nejde, je třeba rizikový 
prostor alespoň viditelně označit nebo ohradit.

Obecně lze říci, že profesionální hasiči sníh, 
rampouchy nebo ledové převisy ze střech neodklíze-
jí. Jsou určeni k záchranné činnosti a zasahují pou-
ze tehdy, když jsou bezprostředně ohroženy životy, 
zdraví a majetek občanů. Mohou pomoci v místech 
s větším pohybem osob, zejména u budov s veřejným 
zájmem, jako jsou například školy, školky, zdravot-
nická zařízení, úřady, domovy pro seniory. U obec-
ních budov mohou být na pomoc povoláni se svojí 
technikou dobrovolní hasiči, jejichž zřizovatelem je 
příslušná obec.

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

HZS Libereckého kraje

Mimořádné události spojené se zimním obdobím
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Poskytování dotací z rozpočtu  
města Hodkovice nad Mohelkou na rok 2021

I. Vymezení žádostí o dotace

Dotace se poskytují v souladu se zákonem č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

II. Důvod poskytnutí dotací

Finanční prostředky jsou určeny na podporu konkrétní kulturní, vzdělávací, sportovní, 
společenské a volnočasové aktivity a akce skupin, dále pak celoroční aktivity místních spolků 
na území města, ve prospěch jeho obyvatel a jako podpora studentských prací týkajících se 
významně historie nebo současnosti města.

Dotaci je možno poskytnout na akce, nebo celoroční činnost, které se uskuteční od 01. 01. 
2021 do 31. 12. 2021

III. Objem finančních prostředků

Objem schválených finančních prostředků v rozpočtu města pro rok 2021 je 460.000,- Kč.

Minimální výše dotace pro jednoho žadatele je 5.000.- Kč. Maximální výše dotace pro jednoho 
žadatele je a) 30.000,- Kč u žádostí na celoroční činnost a b) 15.000,- Kč na pořádání akcí.

Žadatel může podat dvě žádosti:

a) žádost, která může zahrnovat podporu celoroční činnosti, podmínkou poskytnutí bude 
realizace jedné akce pro veřejnost, nebo veřejnou prezentaci činnosti. Následně musí být 
prokazatelně doloženo konání této akce. 

b) žádost, která může zahrnovat podporu jedné další, či více jednorázových akcí pro veřejnost. 
Pokud žadatel podal žádost na celoroční činnost v bodu a), v žádosti na pořádání akcí nelze 
žádat o podporu na stejnou akci.

IV. Okruh žadatelů

Žadatelem může být právnická osoba založená k nepodnikatelským účelům, nebo fyzická 
osoba. U subjektu SK Hodkovice nad Mohelkou je přípustné, aby žádost o dotaci podal 
jednotlivý oddíl, na žádosti bude připojen podpis předsedy SK. Z žádostí o dotace jsou 
vyloučeny příspěvkové organizace města a kino.
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V. Předkládání žádostí

Žadatelé požádají o dotaci prostřednictvím formuláře „Žádost o dotaci“, která je k dispozici 
na webových stránkách Města Hodkovice nad Mohelkou.

VI. Termíny pro podání a schválení žádostí o dotaci

Zájemci o dotaci mohou předkládat své žádosti v termínu od 18. 1. 2021 do 1. 02. 2021 do 
17 hodin, a to písemně na podatelnu Městského úřadu.

Vyhodnocení žádostí provede komise jmenovaná Radou města, a to nejpozději do 15. 02. 2021 
a předloží svůj návrh ke schválení radě města. Rada města projedná předložený návrh na 
nejbližším možném jednání.

VII. Účel a použití finančních prostředků

Finanční prostředky z přidělené dotace může žadatel použít pouze k účelu, který je uveden 
ve veřejnoprávní smlouvě – především na náklady spojené s materiálním zajištěním dané 
činnosti, k pořízení drobného majetku, prokazatelné náklady na propagaci, řádně doložené 
cestovné, nájemné, na ceny soutěžícím a na případné technické zajištění a služby. Dotaci je 
možné použít také na krytí nákladů za energie spojených s celoroční činností žadatele. Dotace 
nebude poskytnuta na nákup potravin a nápojů, a to ani ve formě odměn pro pořadatele, 
účastníky a  soutěžící, uplatnit dále nelze dárkové poukazy na občerstvení a  dárkové 
balíčky.

VIII. Vyúčtování dotace

Finanční prostředky budou žadateli poskytnuty po provedeném vyúčtování. Formulář 
„Vyúčtování dotace“ bude přílohou veřejnoprávní smlouvy a dále bude ke stažení na webových 
stránkách Města Hodkovice nad Mohelkou Vyúčtování dotace bude předloženo v souladu se 
sjednanými podmínkami a termíny uvedenými ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace.

Pokud žadatel nesplní podmínky stanovené ve smlouvě, nebudou mu finanční prostředky 
vyplaceny. Vyúčtování musí žadatel předložit do 30 dnů od skončení akce (případě více akcí 
od té poslední), nejpozději však do 10. 12. 2021. Toto datum je platné i pro dotace na celoroční 
činnost.

Tento návrh schválilo zastupitelstvo města na veřejném zasedání dne 16. prosince 2020 
usnesením č. 84/20

Hodkovice nad Mohelkou, 

Ing. Markéta Khauerová     Mgr. Helena Řezáčová
starostka města      místostarostka města
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Informace z MŠ – prosinec 2020

Přejeme vše nejlepší do nového roku za celý 
kolektiv Mateřské školy.

Prosinec byl ve znamení radosti pro naše oko-
lí. Snažili jsme se s dětmi dělat dobré skutky.

Adventní čas jsme s dětmi trávili slavnostně, 
pracovně i radostně. Děti udělaly radost i rodi-
čům, kterým vyráběly krásné dárečky a přání. 
Připomínali jsme si různé vánoční zvyky, po-
slouchali koledy, učili se koledy.

Radost jsme udělali i našim babičkám a dědeč-
kům v domě DPS. Pekli jsme dobroty, vyráběli 
dárečky a přání. Zazpívali pár koled pod okny. 

Ve veliké spolupráci s rodiči jsme uspořádali 
sbírku pro zvířátka z útulku Dášenka.
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Vzpomínka F. K. Langa na Citeře

Článek je bez úpravy, tak jak vyšel ve sborníku.

Citeře u Hodkovic.
Onehdy zmínil se mi p. univ. prof. Dr. J. V. 

Šimák o Citeřích. Maně vyplynula mi na paměť 
vzpomínka, jak jako malý hoch putoval jsem 
z Hodkovic od chrámu sv.Prokopa po měkce 
pružné, místy travnaté pěšině „Paloukami“ pod 
„Vrchovskem“ a potom opukovým „kolejem“ 
(úvozem) veseckým do Citeř k babičce. Tenkrát 
netušil jsem, že tato místa a jejich názvy jsou 
nevývratné doklady o práci a snažení našich 
předků. Teď již zásluhou p. Dr. Šimáka dovedu 
v nich čísti a mohu z velikého již sebraného pokladu 
spláceti dluh svému rodišti zatím menšími drobty. 
Citeře jsou samota o čtyřech chalupách čp.362 
„U přezkařů“, 363 „U tkalců“, 364 „U Hořáků“ a 365 
„U Hájků“, náležejících k městu Hodkovicům. 

Mimo to těsně s nimi sousedí domek 
„U Skřivánků“, jenž patří do Vesce. Citeřské chalupy 
vystavěny byly teprve v letech 1780 – 1803. Název 
Citeře jest mnohem starší a náležel původně rolím 
a lučinám na rozhraní obcí hodkovické a vesecké 
pod lesy na západních svazích Vrchovska (tj. 
původní a starými zápisy doložený název nynější 
Kalvarie - Kostelního vrchu – Kirchbergu). Podle 
purkrechtních a pozemkových knih byl název 
Citeře rozšířen i na přilehlé lesy a později paseky. 
Nynější český název Citeře a německý Ziterschen 
vznikl z jména Střítež, velmi rozšířeného po 
Čechách (na př. u Trutnova, Rosic, Hrochova 

V  posledním předválečném čísle sborníku Od Ještěda k  Troskám byl uveřejněn článek 
Františka Květoslava Langa, čestného občana města Hodkovice nad Mohelkou, o osadě Citeře.

Týnce, Litomyšle, Nasavrk, Dolních Kralovic, 
Milévska, Tábora, Chýnova, Č. Budějovic a jinde). 
Jest příbuzný jménu blízké osady Třtí a označuje 
místa zarostlá třtinou, rákosím. Dosud v poříčí 
Mohelky a jejího přítoku Oharky objevuje se hojně 
třtina třtí, rákos. Na polích citeřských ještě před 
padesáti lety plevelil se rákos a podnes bují tu na 
lukách. Teprv když se přestalo úhořiti a oralo se 
hlouběji, vyplenilo se třtí z polí. Mizí znenáhla 
i z luk pokročilým lukařením. 

Dosud zjištěný nejstarší zápis s tímto místním 
názvem na Hodkovicku jest v „Purkrechtních 
knihách města Hodkovic nad Mohelkou“ (v zem. 
Arch. Č. 3342, list 220) z r. 1591, kdež se praví: „...
roli, kterouž týž Lukeš Šec měl k svému statku, 
kteráž leží slove v Stciteřích s jedné strany 
podle meze Pavla Zemana a s druhé strany 
podle kněžské roli...“. Další zápis k r. 1624 jest 
v pozemkové knize z let 1619 – 1684, psané česky 
(dosud v archivu města Liberce, č. 129, str. 145). 
Zní: „...Jiřík Jon (z čp. 9n = 79 st.) koupil od Václava 
Vochvesta (z čp. 40 n = 63 st.) kus roli v Tříteřích 
nad kněžskou loukou až po cestu (veseckou)...“ 
V dalších pozemkových knihách z XVII. A XVIII. 
Věku, psaných většinou německy, užívá se názvu 
„Trschiterschen“ a „Ziterschen“ . Na katastrální 
mapě užito lidového názvu od let běžného u Čechů 
i Němců „Citeřz“ k vyznačení pozemkové trati. 
Jméno to vepsáno jest na parcele 1290, t. j. zádušní 
les nad chalupami v Cíteřích. 

František Nejedlo, Spolek rodáků a přátel Hodkovic

Dopravní společnost Kalenský-Trans, s.r.o.
přijme řidiče mezinárodní dopravy. 

Nabízíme:
 y nový vozový park
 y třináctý plat
 y příspěvek na důchodové připojištění
 y příspěvek na dopravu na pracoviště
 y stabilní přepravy a víkendy doma

Požadujeme:
 y řidičský průkaz sk. C,E
 y profesní průkaz 
 y kartu do digitálního tachografu
 y praxi, spolehlivost

Kontakt: 775 321 002

Pl
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á 
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Oprava kříže na věži kostela sv. Prokopa

Protože kostel není majetkem města Hodkovice 
nad Mohelkou, ale církve, opravě předcházela 
několikanásobná administrativa. Trvalo to téměř 
třicet let.

Nejprve se podívejme do historie této naší 
nejstarší stavby. Není známo, kdy byl postaven 
původní dřevěný kostel, ale první písemný doklad 
o hodkovické farnosti pochází z roku 1352. Svatý 
Prokop byl svatořečen v roce 1204 a zanedlouho 
poté mu začaly být zasvěcovány kostely v českých 
zemích. Proto můžeme předpokládat, že zdejší 
kostel stál dokonce již ve 13. století. Podle kroniky 
shořel při požáru Hodkovic v noci 22. května 
1692. Vrchnost pak nařídila postavit na stejném 
místě nový kamenný kostel. K tomu došlo až 
o čtvrt století později. Základní kámen byl položen 
za velké slávy dne 22. listopadu 1717 na západním 
rohu věže.

Kříž na věži kostela sv. Prokopa v  Hodkovicích nad Mohelkou se začal naklánět někdy 
v  devadesátých letech 20. století. V  roce 2013, kdy kolem věže vedla Cesta za poznáním 
(pořádaná tehdy Sdružením rodáků a přátel Hodkovic), byl kříž vychýlen již o osm stupňů.

Po ukončení tříleté stavby se v hodkovické 
kronice můžeme dočíst: „Věž však zůstala 
nedostavěna. Následkem stísněných poměrů byla 
stavba věže omezena jen na to nejnutnější, totiž na 
výšku, ve které mohly být zavěšeny zvony. Vrchol 
věže, krása a vznešenost kostela byly ponechány 
stranou.“ Kostelní věž tehdy zůstala bez hodin, 
bez parádní střechy, lucerny a kříže. Zakončena 
byla jen jednoduchou jehlanovou střechou. Tato 
podoba věže je dodnes zachycena na obrazu 
požáru Hodkovic v roce 1806.

Patron hodkovického kostela, kníže Kamil 
Rohan, nechal v roce 1845 opravit kostelní střechu, 
a hodkovický magistrát při té příležitosti vyjednal 
možnost dostavby věže. Protože podmínkou bylo, 
aby si dostavbu věže zaplatili obyvatelé Hodkovic, 
byla vyhlášena sbírka. Pomohly i okolní obce 

Vážení a milí,
rok 2020 je za námi a s ním období Vánoc, dárků, klidných rodinných chvil 
a velkého bilancování.

Ten loňský rok byl velice zvláštní a myslím, že naše vzpomínky na něj budou 
hodně smíšené. Život se zpomalil a my jsme měli čas si opět uvědomit, že 
zdraví a rodina je to nejcennější co v životě máme.

Chtěli jsme Vám alespoň touto cestou poděkovat. Poděkovat za celoroční 
přízeň a důvěru , se kterou se na nás obracíte s přáním o udržení pevného 
zdraví Vašich čtyřnohých a dvounohých zvířecích parťáků. Opravdu si toho 
nesmírně vážíme a snažíme se svou práci dělat, jak nejlépe umíme.

Dovolte nám popřát Vám do nového roku pevné zdraví, lásku a trpělivost. 
Vykročte do něj s úsměvem, ať je Váš rok 2021 podstatně veselejší než ten 
loňský.

Těšíme se na další setkání s Vámi i v tomto roce.

PF 2021 přejí D.Novotná a P.Hroch, VETERINA v.o.s
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z hodkovické farnosti a vybralo se více než 900 
zlatých. Nejprve byla věž vyzděna o 4 stopy (asi 
120 cm) výše, aby bylo možno umístit ciferníky 
hodin a potom vrchol věže dostal dnešní podobu. 
Věžní kříž byl slavnostně vysvěcen a do makovice 
byla vložena pamětní zpráva. Za dalších 13 roků 
byl zakoupen a do věže umístěn hodinový stroj, 
takže hodiny konečně začaly odměřovat čas.

V roce 1932 byl kostel rekonstruován a při té 
příležitosti dostal barevná okna. Dalších oprav se 
dočkal až v roce 1975. V devadesátých letech byla 
opravena střecha, obnovena fasáda a po dlouhé 
době byly opět osazeny hodiny. Tou dobou se 
kříž již začínal naklánět, ale protože kostelní báň 
nebyla opravována, nedošlo ani na něj.

Do státního seznamu kulturních památek byl 
kostel i s přilehlým areálem zařazen v roce 1966 
a je evidován pod číslem 34205/5-4284 (rejstřík 
Ústředního seznamu kulturních památek České 
republiky). Stalo se tak z podnětu hodkovického 
Aktivu památkové péče a ochrany přírody při 
školské a kulturní komisi MNV Hodkovice nad 
Mohelkou, který vytvořil první seznam místních 
pamětihodností pro zařazení mezi státem 
chráněné památky.

Další zprávy pocházejí ze zasedání Rady města 
Hodkovice nad Mohelkou (dostupné na webu 
města).

Dne 2. června 2010 bylo projednáno na 
12. schůzi Rady města Hodkovice n. M.:

Rada města vzala na vědomí informaci 
místostarosty (Pozn.: Petr Hanus) o  stavu kříže 
na báni kostela sv. Prokopa v  Hodkovicích nad 
Mohelkou; jedná se o  to, že byl zjištěn havarijní 
stav kříže – zkorodovaná kovová konstrukce (těleso 
kříže), upevnění kříže v  nosném trámu je nestabilní 
a z důvodu možného pádu kříže hrozí úrazy; zatéká 
také do střechy kostela.

Rada města pověřuje vedoucího HSO 
p.  Kadlece k  jednání s  Ing. Semerákem, technickým 
správcem církevních nemovitostí a  doporučila, 
aby Ing.  Semerákovi byla předána cenová nabídka 
p.  V.  Rydvala, Hodkovice nad Mohelkou, který má 
zájem kříž opravit.

Dne 16. června 2010 – na 13. schůzi Rady 
města Hodkovice n. M.: 192/10

Rada města ukládá panu Kadlecovi, vedoucímu 
HSO a paní Kosové, DiS. vedoucí SÚ, aby do 30. 6. 
2010 předložili církvi jednoznačné stanovisko města 
o havarijním stavu kříže a vyzvali církev jako majitele 
nemovitosti k  provedení opatření; jak k  zabezpečení 
okolí kostela, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví 
lidí, kteří se zde pohybují, tak i k opatření, které zabrání 
možnému poškození objektu kostela. Následně budou 
činěny kroky k zajištění financování opravy.

Dne 30. června 2010 – na 14. schůzi Rady 
města Hodkovice n. M.: 192/10

Dne 30. 6. 2010 bylo ze strany stavebního 
úřadu zasláno církvi nařízení o  provedení opatření 
k  zabezpečení okolí kostela, aby nedošlo k  ohrožení 
života a  zdraví lidí, kteří se zde pohybují, tak 
i k opatření, které zabrání možnému poškození objektu 
kostela. Ze strany hospodářsko – správního odboru 
byla již výzva církvi zaslána v dřívějším termínu.

Dne 25. srpna 2010 – na 15. schůzi Rady města 
Hodkovice n. M.: 192/10

Rada města projednala nové informace o stavu 
kříže na báni kostela sv. Prokopa v  Hodkovicích 
nad Mohelkou. Rada města bere na vědomí sdělení 
Římskokatolické farnosti Hodkovice nad Mohelkou, že 
kovový kříž byl provizorně zajištěn proti pádu, v okolí 
kostela byly umístěny výstražné cedule a na Magistrát 
města Liberec byla podána žádost o povolení opravy.

V dalších zápisech ze schůzí Rady města se 
objevuje už jen poznámka:

Nutné sledovat: 
– stav kříže na kostele sv. Prokopa v Hodkovicích 

nad Mohelkou

Obr. 1: Obraz požáru z  roku 1806 zachycuje věž 
kostela s  jednoduchou střechou (foto: Alena 
Řičánková)



18 Kulturní kalendář

Zmíněné provizorní zajištění provedli členové 
zdejšího oddílu horolezců, kteří kříž alespoň 
připevnili drátem, aby při případném pádu 
nedopadl až na zem a nezranil kolemjdoucí. 
Dlouhá doba, než došlo k nápravě, se promítnula 
na celkovém poškození. Kříž se svou vahou 
nakláněl čím dál víc. Zvětšující se poškození také 
znamenalo zvyšující se náklady na opravu.

Poznámka: Podobná situace nastala vloni na 
podzim v nedalekých Hejnicích. Tamní korouhev 
s makovicí se koncem srpna naklonila o 15 stupňů 
a listopadový silný vichr ji celou vyvrátil, takže 
zůstala viset jen na hromosvodu. Při opravě bylo 
bohužel zjištěno, že celá dřevěná konstrukce 
lucerny je napadená dřevokazným hmyzem 
a houbami. Důvodem mohlo být nedostatečné 
odvětrávání, protože tamní lucerna je „uzavřená“ 
zasklenými okny (v Hodkovicích je lucerna 
otevřená). Náklady na odstranění havarijního 
stavu se vyšplhaly až na 2,6 milionu korun, 
a protože nebylo možné v tak krátkém čase získat 
dotaci, museli hejničtí uspořádat sbírku.

Situace v Hodkovicích nad Mohelkou se začala 
měnit až na jaře 2020. Městské zastupitelstvo 
schválilo příspěvek města do regenerace 
památkové zóny (od ministerstva kultury), který 
byl letos poskytnut na opravu kříže. Příspěvek 
města musí činit 10% z celkových nákladů na 
opravu kříže. 

Na 3. zasedání zastupitelstva města, konaného 
dne 27. května 2020 na Městském úřadě Hodkovice 
nad Mohelkou, bylo projednáno:

Popis obnovy (Program regenerace MPZ – 
příspěvek města na opravu kříže na kostele 
sv. Prokopa, 24. 3. 2020):

Kostel sv. Prokopa má poškozený kříž na špici 
věže. Ten je nachýlený a  hrozí jeho pád. Kříž bude 
demontován, ošetřen a  vrácen zpět. Sejmuta bude 
i makovice, vyrobena její replika, která bude osazena 
na původní místo. K provedení je třeba rozkrýt i část 
střechy a opravit uchycení v krovu střechy. Předpokládá 
se částečná výměna hrotice a souvisejících prvků. Po 
úpravě bude krytina a  plechování špice střechy věže 
uvedeno do původního stavu.

Celkové náklady na obnovu v roce 2020:
Celkové náklady na opravu kříže: 377.000,- Kč
Z toho:
 y podíl vlastníka (Římskokatolická farnost Hodkovice 

nad Mohelkou) …... 151.000,- Kč

 y požadovaný příspěvek z  Programu regenerace 
městských památkových rezervací a  městských 
památkových zón …... 188.000,- Kč

 y podíl města …... 38.000,- Kč

Po vyřízení administrativních záležitostí se 
mohlo přistoupit k praktické části opravy. Nejprve 
bylo potřeba rozhodnout, jakým způsobem 
se vytvoří přístup na vrchol věže. Nakonec se 
namísto stavby lešení zvolil rychlejší a jednodušší 
způsob pomocí vysokozdvižné plošiny.

Dne 2. září 2020 byl kříž s makovicí z kostela 
sejmut. Přitom se odhalila příčina naklonění 
kříže. Vrchlík makovice byl po dlouhých letech 
silně zkorodován a samotná makovice také 
nesla známky poškození (praskliny a roztržení). 
Vzniklými otvory dovnitř zatékalo, takže dřevěná 
hrotice („tyč“, na které je kříž nasazen) uhnila. 
Bylo nutné vyrobit repliku vrchlíku, která bude 
chránit vnitřek před opakováním stejné situace. 
Pan restaurátor Jan Nikendey makovici rozložil 
na jednotlivé díly, zbavil znečištění, vyrovnal 
deformace, vše zpětně sesadil a spojil pájením, 
povrchy opatřil ochranným nátěrem a barvou. 
Na vrcholový kříž nově zhotovil repliky záře, jejíž 
spoje pravděpodobně kdysi dávno zkorodovaly, 
jednotlivé kusy odpadly a ztratily se.

Pan Nikendey při restaurování objevil jednu 
zajímavost. Makovice byla na spodní straně 
středového pásu prostřelena. Podle velikosti otvoru 
šlo nejspíše o výstřel z pistole. Razance projektilu 
byla malá, protože kulka neprošla protější stranou. 
Podle úhlu muselo být vystřeleno v blízkosti věže. 
Nevíme kdo a kdy zde střílel, nicméně se nabízí 
jedno období, kdy byly církevní stavby vyhledávány 
jako cíl pochybné zábavy. Existuje však i jiná 
možnost – na konci 2. sv. války bývaly kostelní věže 
obsazovány odstřelovači a pak se na ně soustředila 
palba osvobozeneckých vojsk. Restaurátoři se 
prý s průstřely makovic setkávají celkem často. 
Hodkovická městská kronika sice zmiňuje, že se 
v noci 12. května 1945 strhla prudká střelba proti 
hotelu (tj. „U arcivévody Štěpána“) a soudilo se, že 
mohla pocházet z věže kostela nebo z některého 
domu na náměstí, ale nic nebylo zjištěno. A není 
ani zapsáno, zda se proti kostelu střílelo.

Podle dávné tradice se v makovici nacházel 
tubus s pamětními zápisy o dějinách a opravách 
kostela z let 1845, 1875 a 1935. V letošním 
roce přibyla nová pamětní schránka, do které 
vložil své zápisy pan farář P. Miroslav Maňásek 
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z římskokatolické farnosti Hodkovice nad 
Mohelkou. Další zápisy o dějinách města i kostela 
vložili pro budoucí paměť členové Spolku rodáků 
a přátel Hodkovic.

V úterý 1. prosince 2020 byl opravený kříž 
s makovicí nasazen zpět na věž.

Ze záznamů se dozvídáme, že kříž s makovicí 
za dobu své existence spadl z kostelní věže dvakrát 
– za silných bouří 17. srpna 1875 a 3. února 1935. 
Ano, to jsou roky, kdy byly do makovice vloženy 
zápisy. Podobně je tomu s korouhví z radnice, 
která však spadla relativně „nedávno“. První pád 
korouhve máme zaznamenaný 18. dubna 1970, 
pak následovalo silné poškození při větrné vichřici 
24. prosince 1991 (byla stržena část měděné 

Obr. 3: Usazování kříže zpět na věž (foto: Markéta Khauerová)

masky, poté další vichřice 17. března 1992 obnažila 
vrchol věže úplně, a vzhledem k havarijnímu 
stavu radnice došlo na úplnou opravu střechy), 
a podruhé se korouhev ulomila 15. února 2012 
kolem osmé hodiny ranní při silném větru ve 
sněhové vánici.

Zdá se, jako by měl hodkovický kostel pro 
tentokrát zajištěnu ochranu shůry, protože 
nakloněný kříž vydržel čekat na opravu téměř 
třicet let. Ale je na nás lidech, abychom se včas 
postarali o řádnou údržbu našich památek 
a nemuseli se bát, zda nám nespadnou na hlavu.

Martina Pelantová, 
Spolek rodáků a přátel Hodkovic

https://pratele–hodkovic.cz

Obr. 2: Porovnání stavu křížku na fotografiích z různých období (foto: Jaroslav Čermák)
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