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Nastává podzimní čas, čas skřítka Podzimníčka.

Pomozte nám vyzdobit naši mateřskou školu vašimi krásnými výtvory.

Podzimníčky můžete nosit kdykoli. Děkujeme 

V mateřské škole je veselo.

Přivítali jsme nové kamarády.

Již plánujeme cvičení ve sportovní hale, 
Školičku sportu, Projektové dny do Ekocentra Lunaria.

Společně s rodiči si vyzdobíme mateřskou školu skřítky Podzimníčky.

PODĚKOVÁNÍ
PLAVCI A  MILOVNÍCI VODY V  HODKOVICÍCH N.M. A  OKOLÍ 
DĚKUJÍ MĚSTU A PANU BRETŠNAJDROVI ZA PĚKNOU PLAVECKOU 
SEZONU 2021.

PEVNĚ VĚŘÍME,ŽE NÁS V ROCE 2022 NENECHÁTE NA SUCHU. RÁDI PŘED NOVOU 
SEZONOU POMŮŽEME S ÚKLIDEM BAZÉNU. DĚKUJEME. 

Mateřská škola
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Úvodní slovo redakční rady

Vážení čtenáři,
podzim se přihlásil o slovo a my bychom Vás rádi pozvali do městské knihovny na dobré čtení 
a novinky ve výpůjčním fondu. Rodinný klub Motýlek si připravil mnoho rodinných aktivit 
a za zmínku samozřejmě stojí také slovo paní starostky.

Barevný měsíc říjen za kolektiv redakční rady, přeje Naďa Burianová

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

Stanislav Bradáč

Věra Košková

Vlasta Jirošová

Jubilanti v říjnu 2021
Miloslava Bulušková

Věra Čiháková

V pátek 8. 10. 2021 od 10:00 hodin se uskuteční na radnici Městského úřadu 
v Hodkovicích nad Mohelkou slavnostní vítání občánků našeho města.

Přivítány budou tyto děti:
Leontýna Doležajová, Jonáš Penc, Anežka Jassová, Meda Baranová, Matěj Huba

V pátek 22. 10. 2021 od 10:00 hodin se uskuteční na radnici Městského úřadu 
v Hodkovicích nad Mohelkou slavnostní vítání občánků našeho města.

Přivítány budou tyto děti:
Jakub Loubek, Štěpánka Kaprálková, Zorka Petránková, Vilém Jiroš, Matyas Kozák

Slavnostní vítání občánků
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Informace z rady a zastupitelstva města

Informace z 15. jednání rady města 1. 9. 2021
 –  Rada města projednala návrh kupní ceny pozemkové parcely č. 688 v k. ú. Záskalí ve výši 
42.600,00 Kč. Cenovou nabídku předložil Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
odbor odloučené pracoviště Liberec, Nám. Dr. E. Beneše 26, 460 01 Liberec. Rada města do-
poručuje o cenové nabídce s ÚZSVM dále jednat a předává věc do rozhodnutí zastupitelstva 
města.  

 –  Rada města neschválila žádost o koupi části pozemku p. č. 3298 (trvalý travní porost) o veli-
kosti 420 m2 v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou, kterou podal pan V. S., Rychnovská, Hodkovice 
nad Mohelkou, PSČ: 46342 a předává věc k rozhodnutí do zastupitelstva města.

 –  Rada města projednala žádost o pronájem části pozemku p. č. 254 (zastavěná plocha a nádvo-
ří) o výměře 20 m2 v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou. Žádost podala paní E. Š., bytem Liberecká, 
Hodkovice nad Mohelkou, PSČ 46342. Účelem je parkování dvou osobních automobilů. Cena za 
pronájem pozemku za účelem parkování je stanovena na 500,- Kč za měsíc za obě osobní auta. 
Rada města s pronájmem výše uvedeného pozemku souhlasí a ukládá tajemníkovi zveřejnit 
adresný záměr pronájmu na úřední desce města. 

 –  Rada města souhlasí s žádostí ředitele TS Hodkovice pana Petra Hanuse o navýšení fi nančního 
příspěvku z důvodu čerpání schváleného rozpočtu TS Hodkovice nad rámec běžné údržby na 
lokální výměnu veřejného osvětlení ve výši 200.000.- Kč.

 –  Rada města schválila návrh cenového rozpětí za vstupenku v Městském kině v Hodkovicích 
nad Mohelkou. Návrh podala paní Alena Banghová, vedoucí Městského kina v Hodkovicích 
nad Mohelkou. Rada města vzhledem k zvyšování cen půjčovného a stanoveným minimálním 
částkám distributory stanovuje cenové rozpětí 50,- Kč až 160,- Kč za vstupenku s platností 
od 2.09.2021 s tím, že paní Banghová je oprávněna stanovit v tomto rozmezí ceny vstupenek.

 –  Rada města projednala žádost o změně svozu komunálního odpadu pro dům Sdružení vlast-
níků Pražská 187. Vzhledem k platnosti vyhlášky 1/2021 nemůže rada města o žádosti rozhod-
nout. Zastupitelstvo města bude v průběhu podzimu seznámeno s výsledkem dotazníkového 
šetření a s novým výpočtem ceny za komunální odpad. Při té příležitosti bude nutná změna 
vyhlášky a požadavek Sdružení vlastníků Pražská 187 bude zařazen do projednání. Schválení 
nové vyhlášky očekáváme 3.11.2021 s účinností od 1.1.2022.

 –  Rada města po projednání rozhodla ukončit vymáhání dluhu a odespat pohledávku ve výši 
17.043,00 Kč paní P. M. vzniklou za byt Rychnovská ……., Hodkovice nad Mohelkou. Rada 
města ukládá Bytovému hospodářství realizaci tohoto usnesení.

 –  Rada města po projednání rozhodla ukončit vymáhání dluhu a odepsat pohledávku ve výši 
3.163,00 Kč pana J. Š.. Rada města ukládá Bytovému hospodářství zajistit realizaci tohoto 
usnesení.

 –  Rada města po projednání rozhodla ukončit vymáhání dluhu a odespat pohledávku ve výši 
12.975,- Kč paní Š. K. vzniklou za byt Podlesí ….., Hodkovice nad Mohelkou. Rada města uklá-
dá Bytovému hospodářství zajistit realizaci tohoto usnesení.

 –  Rada města vzala na vědomí informaci o stavu dluhů za užívání městských bytů ke dni 
30.6.2021 činí 105.905,- Kč a ke dni 30.7.2021 činí 105.905,- Kč.    
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 –  Rada města schválila přijetí daru pro Základní školu v Hodkovicích nad Mohelkou s využitím 
pro účely vymezené § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů od M. 
K., bytem Hodkovice nad Mohelkou, PSČ 46342 ve výši 5.000,00 Kč.

 –  Rada města schválila návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce části nemovité věci za účelem 
zřízení veřejného místa zpětného odběru odpadních automobilových baterií nebo akumuláto-
rů se společností GREEN Logistics CZ s.r.o. se sídlem Osadní 799/26, Holešovice, 170 00 Praha 
7, IČ: 09632409.

 –  Rada města schválila návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce části nemovité věci za účelem 
zřízení veřejného místa zpětného odběru odpadních pneumatik se společností GREEN Logis-
tics CZ s.r.o. se sídlem Osadní 799/26, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČ: 09632409.

 –  Rada města stanovila od 1. září 2021 počet pracovních úvazků MěÚ na 14 úvazků a ukládá 
tajemníkovi MěÚ podniknout všechna personální opatření k realizaci schválené změny. Jedná 
se o pozici účetní na odboru ekonomickém a správy majetku z důvodu dlouhodobé nemoci 
jedné ze zaměstnankyň a následné pracovní vytíženosti zbývajících. 

 –  Rada města schválila žádost Spolku rodáků a přátel Hodkovic o změnu poskytnutí dotace 
z rozpočtu města na rok 2021, kdy se z důvodu koronavirové krize nerealizoval projekt „Vinná 
stezka“ a žádají o změnu na projekt „Adventní cesta vzhůru“.

Informace z 5. zasedání zastupitelstva města 8. 9. 2021
 –  Zastupitelstvo města vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2021. Příjmy v rozpočtové 
změně jsou 1.000.000,- Kč, výdaje v rozpočtové změně jsou 1.000.000,- Kč a změna financová-
ní v rozpočtové změně je 0,00 Kč. Příjmy po této rozpočtové změně budou 57.964.223,44 Kč, 
výdaje po rozpočtové změně budou 73.096.223,44 Kč a financování po rozpočtové změně bude 
15.132.000,00 Kč. Tabulka s upřesněním jednotlivých položek je součástí materiálů. Rozpočto-
vé opatření schválila RM dne 28.7.2021, usnesení 140/21.

 –  Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 5/2021. Příjmy v rozpočtové změně 
jsou 4.164.950,75 Kč, výdaje v rozpočtové změně jsou 4.164.950,75 Kč a změna financování 
v rozpočtové změně je 0,00 Kč. Příjmy po této rozpočtové změně budou 62.129.174,19 Kč, vý-
daje po rozpočtové změně budou 77.261.174,19 Kč a financování po rozpočtové změně bude 
15.132.000,00 Kč. Tabulka s upřesněním jednotlivých položek je součástí materiálů.

 –  Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské 
sítě mezi městem Hodkovice nad Mohelkou a společností Severočeská vodárenská společnost 
a.s., Přítkovská 1689, Teplice, PSČ 41550, IČ: 49099469. Město Hodkovice nad Mohelku je vlast-
níkem pozemků p.č. 517, 918, 917, 912, 614, 563 v k.ú Hodkovice nad Mohelkou. Společnost 
Severočeská vodárenská společnost a.s. je vlastníkem vodního díla vodovodu a kanalizace 
umístěného pod pozemky města Hodkovice nad Mohelkou. Předmětem smlouvy je umístění 
inženýrské sítě a to včetně provozování, údržby, jakož i provádění oprav za účelem její moder-
nizace nebo zlepšení její výkonnosti v rámci realizace stavby LI 017 056 Hodkovice nad Mohel-
kou, J.A.Komenského – rekonstrukce vodovodu a kanalizace. Jednorázová finanční náhrada za 
zřízení věcného břemene se smluvně sjednává ve výši 6.000,- Kč plus daň z přidané hodnoty 
dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby.

 –  Zastupitelstvo města schválilo návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
a dohodu o umístění stavby č. IP-12-4012550/SOBS VB/2. Předmětem smlouvy je závazek 
uzavření vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene. Obsahem věcného břemene bude právo 
budoucí oprávněné umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy. 
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Stavbou bude dotčena nemovitost v majetku Města Hodkovice nad Mohelkou, a to pozemek 
p.č. 298 v k.ú. Záskalí. Předpokládaný obsah omezení nemovitostí věcným břemenem činí 7 
bm. Jednorázová finanční náhrada za zřízení  věcného  břemene  se  smluvně sjednává ve výši 
3.800,- Kč plus daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby.

 –  Zastupitelstvo města projednalo návrh prodeje a stanovení kupní ceny pozemkové parcely 
č. 688 v k. ú. Záskalí ve výši 42.600,00 Kč. Cenovou nabídku předložil Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, odbor odloučené pracoviště Liberec, Nám. Dr. E. Beneše 26, 460 
01 Liberec. Zastupitelstvo města navrženou cenu neakceptuje a pověřuje místostarostku města 
dalším jednáním s ÚZSVM o převodu pozemku do vlastnictví města.

 –  Zastupitelstvo města neschválilo žádost o koupi části pozemku p. č. 3298 (zemědělský půdní 
fond) o velikosti 420 m2 v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou, kterou podal pan V. S., Hodkovice 
nad Mohelkou.

 –  Zastupitelstvo města projednalo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi měs-
tem Hodkovice nad Mohelkou a spol. CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19. Praha 9, 
PSČ 190 00, IČ 04084063 zastoupenou spol. SITEL, spol. s r.o., se sídlem Baarova 957/15, Praha 
4, PSČ 140 00, IČ: 44797320 zastoupenou Tomislavem Rakem, Františkov nad Ploučnicí č.p. 136, 
407 23.  Město Hodkovice nad Mohelku je vlastníkem pozemků p.č. 1432, 1447/1,1450,1729/5, 
1729/6, 1729/10, 1730/1,1745/1, 1755/1, 1761 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou. Firma CETIN má 
zájem umístit na pozemcích podzemní Komunikační vedení veřejné komunikační sítě včetně 
příslušenství a rozvaděče – kompaktní pilíře. Zastupitelstvo města pověřuje místostarostku 
města jednáním se společností CETIN o podmínkách Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti. 

 –  Zastupitelstvo města po projednání schválilo koupi pozemku p. č. 905  vč. stavby ev. č. 16 v ka-
tastrálním území Hodkovice nad Mohelkou za cenu 800.000,- Kč a pověřuje starostku města 
realizací koupě nemovitosti do majetku města. 

 –  Zastupitelstvo města projednalo geometrické zaměření budovy Podlesí čp. 544 v k. ú. Hod-
kovice nad Mohelkou a souhlasí se vzájemnou směnou pozemků bez finančního vyrovnání 
se společností REKA – plus, s.r.o., Dlouhá 6, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 25001671. Dochází 
k narovnání majetkových vztahů nutných pro budoucí převod přístupových chodníků.   

 –  Zastupitelstvo města schválilo návrh Smlouvy o spolupráci při realizaci stavební akce „Rekon-
strukce silnice po opravě vodovodu a stavbě kanalizace a ČOV v Hodkovicích nad Mohelkou, 
Jílovém“ mezi Libereckým krajem, Městem Hodkovice nad Mohelkou a Severočeskou vodáren-
skou společností, a.s.. Předmětem smlouvy je rekonstrukce povrchu vozovky po rekonstrukci 
vodovodu a výstavbě kanalizace v místní části města Hodkovic nad Mohelkou – Jílové.

 –  Zastupitelstvo města po projednání schválilo uzavření dodatku č. 5 Smlouvy o dílo 
S/0028/2020, kterou předložila společnost Fireo, s.r.o., Liberec XXV - Vesec, Česká 374, PSČ 
46312, IČ: 25470825. Podstatou dodatku jsou práce spojené s opravou obvodového zdiva atik 
dle přiloženého změnového listu 04/2021, kde jsou zahrnuty méněpráce a vícepráce.

 –  Zastupitelstvo města po projednání schválilo uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o dílo 
S/0014/2021, kterou předložila společnost Fireo, s.r.o., Liberec XXV - Vesec, Česká 374, PSČ 
46312, IČ: 25470825. Podstatou dodatku jsou práce spojené se zateplením dvoupodlažní části 
dle přiloženého změnového listu 01/2021, kde jsou zahrnuty méněpráce a vícepráce.

 –  Zastupitelstvo města po projednání schválilo zajištění vlastního podílu k dotaci z dotačního 
programu Kabina 2021 na výstavbu, rekonstrukci a modernizaci sportovních zařízení, který 
byl podán na Národní sportovní agenturu. 



7Kulturní kalendář 7

 –  Zastupitelstvo města po projednání schválilo uzavření Dohody o provedení práce č.3/2021 
s panem Mgr. Jaroslavem Fialou. Dohoda se týká provedení prací na přípravě a realizaci zakry-
tí výkopu pro budoucí výtah ZŠ. Vzhledem k tomu, že je p. Mgr. Jaroslav Fiala zastupitel, je dle 
§ 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích) ve znění pozdějších předpisů je 
nutný souhlas Zastupitelstva města. 

Informace ze 16. jednání rady města 15. 9. 2021
 –  Rada města vzala na vědomí žádost o koupi pozemku p. č. 919 (zastavěná plocha a nádvoří) 
o velikosti 206 m2 v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou, kterou podali manželé M., Hodkovi-
ce nad Mohelkou. Žádost již byla schválena ZM dne 27.5.2020 v bodě 29/20, z toho důvodu 
bude žádost manželi M. stažena, rada města ukládá tajemníkovi realizaci usnesení ZM ze dne 
27.5.2020. 

 –  Rada města souhlasí s žádostí o uzavření Smlouvy o využití obecního systému odpadového 
hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení. Režim zpětného odběru elektroza-
řízení nově upravuje zákon č. 542/2020 Sb. O výrobcích s ukončenou životností v platném 
znění. Společnost ELEKTROWIN aktualizovala smlouvu v souladu s platnou legislativou. 

 –  Rada města projednala cenové nabídky na založení trvalkového porostu na dolním kruhovém 
objezdu včetně pětileté údržby výsadby v Hodkovicích nad Mohelkou. Nejvýhodnější nabídku 
předložila Ing. Vanda Marečková, IČ 72627191, celková cena realizace, včetně pětileté údržby 
je 292.105.- Kč. Rada města schválila uzavření smlouvy na realizaci výsadby s Ing. Vandou 
Marečkovou.

 –  Rada města schválila prodejní cenu nástěnného kalendáře „Hodkovice nad Mohelkou 2022“ 
190,00 Kč.

 –  Rada města schválila přidělení bytu č. 11v DPS paní K., trvale bytem Hodkovice nad Mohelkou.

 –  Rada města vzala na vědomí Výroční zprávu Základní školy TGM Hodkovice nad Mohelkou 
školní rok 2020/2021.

 –  Rada města vzala na vědomí stížnost pana Š. na dopravní situaci v ulici J. A. Komenského, 
Hodkovice nad Mohelkou a pověřuje starostku města odpovědí na tuto stížnost.

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

Zapsala Markéta Khauerová – starostka města

6. veřejné zasedání Zastupitelstva města  
Hodkovice nad Mohelkou  

se bude konat 3. 11. 2021 od 17.30 hodin

Místo konání: obřadní síň. Těšíme se na Vaši účast

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
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Slovo starostky

U práce Technických služeb bych se ještě 
krátce zastavila. Všímám si při svých cestách 
po Hodkovicích, že mnozí z Vás mají velkou 
snahu a v okolí svých domů se starají i o ve-
řejná prostranství. Není Vám lhostejné, jak to 
ve Vašem okolí vypadá a za to Vám všem velmi 
děkuji. To, jak bude naše město vypadat, zále-
ží totiž na nás všech, nikoli pouze na malém 
týmu Technických služeb. Každý, kdo se přidá 
do to tohoto „týmu aktivních“ je vítán, věřte 
mi, je to opravdu vidět, okolí to vnímá.

Se vzhledem města souvisí také jedno 
z rozhodnutí zastupitelstva města. Po delší 
době se mám podařilo domluvit s majitelem 
vyhořelého domu na Liberecké ulici. Majitelem 
domu a pozemku se za částku 800.000.- Kč sta-
ne město Hodkovice nad Mohelkou, v příštím 
roce proběhne demolice spáleniště a budeme 
připravovat celkovou úpravu prostranství 
u Sousoší Víry se sv. Janem a sv. Pavlem, které 
je v těsném sousedství vyhořelého domu a je 
velmi cennou kulturní památkou z roku 1750.

Ve městě postupně dokončujeme letošní in-
vestiční akce, stejně jako v loňském roce nám 
největší komplikace způsobuje rekonstrukce 
veřejného osvětlení a omlouvám se všem, kte-
rých se tato situace bezprostředně týká. 

Na závěr mi dovolte, abych se s Vámi po-
dělila o úspěch našeho města v soutěži Obec 
přátelská rodině, kterou již třináct let vy-
hlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. 
Projekt města Hodkovice nad Mohelkou byl 
vyhlášen na 3. místě v kategorii obcí velikosti 
601 – 3000 obyvatel a při příležitosti vyhlášení 

Vážení spoluobčané, milí Hodkováci, 
loučíme se s létem, máme za sebou akcemi tradičně nabité září a na městě už pilně připravujeme 
a ladíme termíny aktivit na advent. Je to neskutečné tempo, ale věřte mi, moc nás to baví. Chtěla 
bych touto cestou poděkovat všem, kteří se aktivně zapojili do programu městských slavností 
a Týdne pro rodinu. Jsem velmi ráda, že je ve městě tolik aktivních spolků, které nám pomáhají 
se zajištěním programu a prezentují veřejnosti svou činnost. Nutně musím poděkovat především 
týmu Technických služeb. Technické služby vždy vše připraví, v průběhu akcí jsou po ruce pro 
řešení všemožných zádrhelů a na závěr se postarají o úklid. Pánové moc díky, je to opravdu 
skvělá spolupráce.

výsledků v Lichtenštejnském paláci v Praze 
jsem převzala šek v hodnotě 220.000.- Kč na 
podporu prorodinných aktivit. Mám oprav-
du velkou radost, že náš projekt hodnotitele 
oslovil a byl oceněn. Děkuji všem svým spolu-
pracovníkům za zpracování Koncepce rodinné 
a seniorské politiky našeho města a všem, kte-
ří se podílejí na aktivitách podporujících rodi-
ny ve všech myslitelných oborech.

Přeji nám všem, aby letošní podzim pro-
vázelo co nejméně restrikcí a život plynul na 
příjemné vlně. Děkuji Vám za zájem o dění ve 
městě a těším se na další setkání s Vámi.

Markéta Khauerová – starostka města
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Svoz nebezpečných odpadů z domácností proběhne 10. října 2021

ODPADY NOVINKY 

V neděli 10. října 2021 proběhne v Hodkovicích, Jílovém a Horním Záskalí mobilní svoz nebezpečných 
odpadů z domácností. Rozpis časů a míst je uveden níže. 

Hodkovice n. Mohelkou 10.55 11.05 Nádražní ul. (u nádraží)
Jílové 11.10 11.20 Jílové u stanoviště kontejnerů
Hodkovice n. Mohelkou 11.25 11.35 Sportovní x Mánesova u stanoviště kontejnerů
Hodkovice n. Mohelkou 11.40 11.50 Náměstí T. G. Masaryka
Hodkovice n. Mohelkou 11.55 12.05 Liberecká x Tyršova u stanoviště kontejnerů
Horní Záskalí 12.15 12.25 Horní Záskalí u stanoviště kontejnerů

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

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

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

Nebude přijímáno následující:
 y Elektro 
 y Stavební odpad, vč. eternitu, azbestu, asfaltu, omítek, lepidel, směsí apod. 
 y Nebezpečné odpady vznikající při podnikatelské činnosti

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

příjezdem mobilní sběrny nebo po jejím odjezdu nebude odvezen.

Další informace poskytne oddělení životního prostředí a památek MěÚ Hodkovice n. M. nebo přímo pracovníci 
Severočeských komunálních služeb s.r.o. na telefonním čísle 493 645 111.
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   Město Hodkovice nad Mohelkou 
   nám. T.              T. G. Masaryka 1, 463 42 Hodkovice n. M. 

 

 

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 
 

Tajemník Městského úřadu Hodkovice nad Mohelkou vyhlašuje dle § 7 zákona č. 312/2002 
Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, výběrové řízení na obsazení funkce: 
 

Ú č e t n í 
města Hodkovice nad Mohelkou 

Místo výkonu práce:  Hodkovice nad Mohelkou  
 

Popis pracovní pozice: 
Komplexní vedení účetnictví v souladu s účetními standardy, měsíční, čtvrtletní a roční 
uzávěrkové operace, vedení operativní evidence, vystavování faktur, zpracování přiznání 
DPH 
 

Platové zařazení:  
9. platová třída (odměňování podle zák. č. 262/2006 Sb. zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců  
ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Stupeň dle uznatelné praxe.  
 

Po zapracování: osobní příplatek  
 

Předpokládaný termín nástupu: nástup možný ihned nebo dle dohody 
 

Pracovní poměr: na dobu neurčitou 
 

Předpoklady: 
 

- minimálně středoškolské vzdělání ekonomického směru ukončené maturitní zkouškou  
- úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky (případně  
i cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt), dosáhla 18 let věku, je 
způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady 
pro výkon správních činností stanovené zvláštním předpisem (např. kvalifikační předpoklady 
stanovené zákonem). 
 

Další požadavky: 
- dobrá počítačová gramotnost 
- znalost právních předpisů týkajících se účetnictví, zejména zákonů a vyhlášek o účetnictví,  
o rozpočtových pravidlech, rozpočtové skladbě, o finanční kontrole ve veřejné správě 
- orientace v zákonu č. 128/2000 Sb. o obcích, zákonu č. 312/20002 Sb. o úřednících 
územních samosprávných celků a o změně některých zákonů 
- systematičnost 
- schopnost týmové práce 
- samostatnost při řešení problémů 
- zodpovědnost a důslednost při vykonávání práce 
- chuť dále se vzdělávat 
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Výhodou: 
- znalost účtování a financování měst a obcí a příspěvkových organizací 
- orientace v daňové problematice, zvláště DPH 
- zkoušky zvláštní odborné způsobilosti na úseku finančního hospodaření  
- znalost práce na PC (program GINIS) 
- znalost rozpočtové skladby pro ÚSC 
 

Písemná přihláška uchazeče k vyhlášenému výběrovému řízení musí obsahovat: 
a) jméno, příjmení a titul uchazeče 
b) datum a místo narození uchazeče 
c) státní příslušnost uchazeče 
d) místo trvalého pobytu uchazeče 
e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního 

občana 
f) datum a podpis uchazeče 
g) kontaktní telefon, případně e-mail 
 

Výčet dokladů, které uchazeč připojí k přihlášce: 
a) životopis, ve kterém uchazeč uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných 

znalostech a dovednostech, případné další kvalifikační a odborné předpoklady 
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též 

obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový 
doklad domovský stát nevydává, doloží uchazeč bezúhonnost čestným prohlášením 

c) úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 
d) prohlášení o souhlasu s využitím poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona  

č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, pro potřeby 
výběrového řízení 

 

Lhůta pro podání přihlášky: do 15. 10. 2021 do 13.00 hodin 
 

Místo a způsob podávání přihlášek:  
osobně v zalepené obálce na podatelnu Městského úřadu Hodkovice nad Mohelkou 
v pracovní době podatelny (adresa uvedena níže) nebo poštou;  
obálka s přihláškou musí být viditelně označena „Výběrové řízení účetní – neotvírat“, 
zpáteční adresou odesílatele a doručena ve výše uvedené lhůtě. 
  

Adresa pro podávání přihlášek: 
Městský úřad Hodkovice nad Mohelkou, nám. T. G. Masaryka 1, 463 42 Hodkovice  
nad Mohelkou  
 

Kontaktní osoba pro podrobnější informace: 
Ing. Markéta Khauerová, starostka města (tel. 485 145 353, mobil 724 180 084)  
nebo Ing. Tomáš Koptík, tajemník MěÚ (tel. 485 145 353, mobil 603 180 979) 
 

Vyhlašovatel si vyhrazuje možnost zrušení výběrového řízení v kterékoliv jeho fázi a možnost 
odmítnutí všech přihlášených zájemců. 
Hodkovice n. M.  09.09. 2021 
 
 
 
                                                                                                 Ing. Tomáš Koptík 
                                                                                                     tajemník MěÚ 
 

Vyvěšeno: 09.09.2021 
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DNY VOLEB:
 y Pátek 8. října 2021 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
 y Sobota 9. října 2021 od 8:00 hodin do 14:00 hodin

Hlasování probíhá na území České republiky, a  to ve 14 volebních krajích. Hlasuje se  
i  v zahraničí na zastupitelských a konzulárních úřadech ČR. Volič hlasuje v  tom volebním 
okrsku, kde je přihlášen k trvalému pobytu. Výjimkou jsou voliči hlasující na voličský průkaz 
nebo voliči nacházející se v době voleb v nemocnici, ústavu sociální péče nebo jiném obdobném 
zařízení. Každý volič může v týchž volbách hlasovat pouze jednou. 

Sčítání hlasů proběhne v sobotu 9. října 2021 ihned po uzavření volebních místností.

VOLEBNÍ OKRSKY:
Volební okrsek č. 1
Voliči s trvalým pobytem: ulice Lesní, Liberecká (část od křižovatky u zdravotního střediska 
směrem na Záskalí), Mánesova (čp. 493, 494, 527, 528, 529, 530), sídliště Podlesí, 
ulice Sametová, Smetanova, Tyršova a části obce Záskalí a Žďárek.

Volební okrsek č. 2
Voliči s trvalým pobytem: čp. 362, 363, 717 (Citeře), čp. 429 (Boženice), čp. 606 (lesní školka), 
ulice Česká, Českodubská, Dlouhý kopec, Dolánky, Duhová, Husova, J. A. Komenského, 
J. Hory, K. H. Borovského, Koněvova, Kostelní vrch, Krátká, Liberecká (část od křižovatky 
u zdravotního střediska směrem k náměstí), Luční, Malá strana, Mánesova (část rodinné 
domy), Mlýnská, Nádraží, Nádražní, Nad Školou, nám. T. G. Masaryka, Pelíkovická, Pod 
Letištěm, Poštovská, Pražská, Riegrova, Růžová, Rychnovská, Sokolská, Sportovní, Zahradní, 
a dále části obce Jílové a Radoňovice.

Kontaktní osoby:
Osoba zodpovědná za organizaci a průběh voleb:
Irena Líbalová, vedoucí odboru správního a sociálního
tel. 485 145 353, 485 145 354, 607 931 524
e-mail: irena.libalova@hodkovicenm.cz

Voličské průkazy, seznamy voličů:
Renata Matějková, referent matriky a evidence obyvatel
tel. 458 145 353, 485 145 354, 725 416 887
e-mail: renata.matejkova@hodkovicenm.cz

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
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EDUCA
WEEK
LIBEREC

EDUCALIBEREC.CZ
POŘADATELÉ HLAVNÍ PARTNEŘI
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Hodkovický HoHo outdoor fest
16. 10. 2010 v 16.00 hodin

Skalní údolí v Hodkovicích nad Mohelkou
Vstupné 120 Kč 

Děti do 10 let zdarma

Důchodci a ztp 70 Kč  

Skalní údolí HoHo outdoor fest

Hosté
Radim Feix- pik Lenina Pamír

Lucie Straková- Grónsko
Tomáš �ér- Patagonoie -Tatry zimní prvovýstupy na Dračí věž. 

Vráťá Jeschke Horská služba Harrachov- Manaslu-Himaláje
Robin Kaleta- freerider, skialpinista.

A další hosté. 

Pivo, jídlo, nealko zajištěno. S sebou něco pod zadek a dobrou náladu.

HOROLEZECKÝ  ODDÍL  HODKOVICE  POŘÁDÁ:
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LIBEREC

102.3 FM | R-LBC 
liberec.rozhlas.cz |  

Prodej slepiček

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

Green Shell typu Araukana a Dark Shell typu Maranska.

Stáří slepiček: 16 – 20 týdnů. Cena: 185 – 229 Kč/ks.

Prodej: 23. 10. a 13. 11. 2021 v 17.20 hodin
v Hodkovicích nad Mohelkou – u vlakového nádraží.

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

Případné bližší informace: Po-Pá 9.00–16.00 hod.

Tel. 601 576 270, 728 605 840. www.drubezcervenyhradek.cz
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sobota
9. 10. 2021
od 13 hodin
BOHUMILEČ 1, Český Dub

M&R Agency Mlýn Bohumileč 1
Vás zvou na
multižánrový hudební festival

Doprovodný program:

Dětský koutek s Kristýnkou
Jízda koňským povozem

Malování na obličej
Malování hennou

Skákací hrad
Lukostřelba

Táborák
Čajovna

Stánky s občerstvením

Info Covid 19 - musíme se řídit 
podle aktuálně platných nařízení, 
sledujte náš Facebook

Parkování a místo
pro stanování zajištěno
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45.ročník  Lesního běhu 
 

Faistauerův memoriál 
 

Hodkovice nad Mohelkou         Skalní údolí     So 2. října 2021  
 
Pořádá:            SK Hodkovice n. Moh. - oddíl lyžování 
 
Start:             kategorie mládeže v 9.30 hod.  
                         kategorie muži v 11.30 hod. 
 

Prezentace:          na místě od:     8.30 hod průběžně 

                              elektronicky: www.burin.cz  
                                                            na místě    elektronicky 
Startovné:         dospělé kategorie 80,- Kč            60,-Kč 
                        dorost                    40,- Kč            20,-Kč 
                         žactvo 5.-8.kat.     40,- Kč            20,-Kč 
                              žactvo 1.-4.kat.      20.- Kč           10,-Kč 
 
Ředitel závodu:  POKORNÝ Pavel 
Prezentace:  ŠVORCOVÁ Martina 
Velitel trati:           BRADÁČ  Bohumil 
Hlavní rozhodčí:   FIALA  Jaroslav   
 

Závodí se podle pravidel lyžování o hodnotné ceny! 
Závodní kategorie                                  roč. narození                délka tratí 
 

1 a 2. Předžákyně a předžáci  2015 - 2014                150 m   
3 a 4. Žákyně a žáci nejmladší              2013 - 2012                300 m 
5 a 6. Žákyně a žáci mladší                  2011 - 2010            750 m 
7.   Žákyně starší                                    2009 - 2008               1000 m 
8.   Žáci starší                                         2009 - 2008               1500 m 
9.  Dorostenky mladší                 2007 - 2006            1500 m 
10. Dorostenci mladší                             2007 - 2006              2800 m 
11. Dorostenky starší                              2005 - 2004                2800 m 
12. Ženy                                                2003 a starší              2800 m 
13. Dorostenci starší                              2005 - 2004                   3600 m 
14. Muži veteráni                     2. 10. 1981 a starší            7200 m 
15. Muži hlavní závod                            2003 – 1. 10. 1981                    7200 m  

                      www.burin.cz 
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Rodinný klub Motýlek, z.s., Sokolská 412, Hodkovice nad Mohelkou, 463 42 
IČ 22836730 
Email: klubmotylek@seznam.cz 
www.klubmotylek.estranky.cz 
 

 

Vstupné 50 Kč 

Těšit se můžete na výtvarnou dílničku, soutěže a 
strašidelnou zábavu. Přijďte samozřejmě v maskách. 

Nejlepší maska bude odměněna. 
 

Vhodné pro děti od 6 let 

Přihlásit se můžete u Lucky Šoltys Kotrmanové – tel. 728 366 078 

Co si vzít s sebou: karimatku, spacák, pyžamo, 
hygienické potřeby, oblečení na ven, lahev na pití, něco 

dobrého na zub (např. něco upečeného) 
 

Kdo má možnost, může přinést vydlabanou dýni na výzdobu. 



KINO – ŘÍJEN 2021
HODKOVICE NAD MOHELKOU

Pátek 1. října v 18.30 hodin

SHOCKY&MORTHY: POSLEDNÍ VELKÁ AKCE
Shoky a Morthy jsou youtubeři s našláplou kariérou. Když jejich kanál přestane 

vydělávat, vydávají se na divokou jízdu napravit svou youtuberskou pověst. 

Dobrodružná komedie. Česko. Doporučeno od 12 let. Délka 103 minut. Vstupné 

100 Kč.

Pátek 8. října v 17.30 hodin

VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ ČTYŘLÍSTKU
Fifi nka, Pinďa, Bobík a  Myšpulín vzpomínají na dobrodružství, která zažili 

v uplynulém roce. Český animovaný rodinný fi lm. Délka 72 minut. Vstupné 70 Kč.

Pátek 15. října v 18.30 hodin

PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL
Čtyři kamarádi středního věku přiznají, že nežijí tak, jak si představovali. Řeší svou 

krizi provokativní hrou, ve které plní odvážné úkoly. Česká komedie. Doporučeno 

od 12 let. Délka 118 minut. Vstupné 100 Kč.

Pátek 22. října v 17.30 hodin

HURÁ DO DŽUNGLE
Kamarádi, opičák Munki a slonice Chobotka, zjistí, že získali schopnost mluvit 

lidskou řečí. Animovaná rodinná komedie. Délka 89 minut. Vstupné 70 Kč.

Pátek 29. října v 18.30 hodi

DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA
Česká komedie o  tom, když péči o  novorozence převezme otec na mateřské 

dovolené. Délka 101 minut. Vstupné 100 Kč.

ZAČÁTKY PŘEDSTAVENÍ: 17.30, NEBO 18.30!



KINO – ŘÍJEN 2021
HODKOVICE NAD MOHELKOU

PRVOK, ŠAMPÓN, 
TEČKA A KAREL
V příběhu Prvoka, Šampóna, 
Tečky a Karla si čtyři kamará-
di ve středním věku přiznají, že 
nežijí tak, jak si představovali. 
A rozhodnou se vyřešit svou kri-
zi provokativní hrou a plněním 
odvážných úkolů. Prvok, Šam-
pón, Tečka a Karel se pokusí najít v sobě odvahu udělat pořádnou 
„kravinu“ jako zamlada. Nebo aspoň odvahu za všech okolností říkat 
to, co si opravdu myslí… (Bontonfi lm)

Česká komedie podle bestselleru Patrika Hartla, 118 minut.

Uvedeme v našem kině v pátek 15. října v 18.30.

DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA
Nataša dokáže rodinu lépe fi nančně 
zabezpečit, a tak se dohodnou, že 
hlavní část péče o novorozence pře-
vezme jako otec na mateřské dovole-
né Dominik. Ten přistupuje k úkolu 
s představou, že získá dostatek času 
napsat konečně knihu. Dominik však musí vynaložit veškerou vy-
nalézavost, aby během prvního roku vůbec zvládnul péči o malého 
Čeňka, z níž se chvílemi stává boj přežití…. (CinemArt)

Česká komedie, 101 minut.

Uvedeme v našem kině v pátek 29. října v 18.30.

NENECHTE SI UJÍT

PROMÍTÁME – pravidelně každý pátek. 

Začátky představení v období říjen – březen:

  běžná představení od 18.30 hodin

  dětská představení od 17.30 hodin
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Je to již téměř rok, kdy byl požehnán čerstvě opravený křížek na Záskalí – jeden z nejkrásnějších 
křížků v  okolí Hodkovic. Dodatečně se podařilo odhalit identitu světice na čelní straně 
podstavce, a protože jí po právu patřil měsíc září 2021, pojďme se o ní dozvědět něco více.

Křížek na Záskalí – záhadná světice odhalena?

Podstavec křížku zdobí ploché výklenky s vy-
obrazením sv. Václava, sv. Floriána a sv. Jana 
Nepomuckého – ti jsou jasně rozpoznatelní 
díky svým atributům. Ale žena na přední stra-
ně se zdála být bez jakýchkoliv indicií. Vzhle-
dem k tomu, že o křížku se dochovalo mini-
mum historických informací, vycházel každý 
autor při popisu ze svých zkušeností. Prof. 
Karel Kühn v ní viděl sv. matku Annu, pan Mi-
roslav Fišar také sv. Annu či Máří Magdalenu, 
a Památkový katalog zase Pannu Marii.

Po vydání článku s touto záhadou se mi 
ozval pan Otokar Simm ze spolku Patron, kte-
rý se stará o drobné památky Jizerských hor. 
Upozornil mne, že atributy světice jsou ve 
skutečnosti nenápadné, ale pokud se na ně za-
měříme, pak jsou dobře rozpoznatelné. Tímto 
panu Simmovi velice děkuji za pomoc při na-
lezení dalšího dílku do mozaiky naší historie.

Můžeme tedy konstatovat, že s největší 
pravděpodobností se na čelní straně podstav-
ce nachází svatá Ludmila. První indicie je šál 
na krku, jako symbol uškrcení – při neznalosti 
tohoto detailu jej můžeme považovat za závoj 
či řasený šat. Druhý atribut je natolik poni-
čený erozí pískovce, že již téměř zmizel. Je to 
palladium zobrazující Pannu Marii s Ježíškem 
– nyní jako nevýrazný ovál na plášti nad levou 
nohou. Právě tam by logicky vycházely další 
záhyby šatu, ale při troše fantazie můžeme 
v rámu vidět postavičky. Bohužel zub času byl 
neúprosný.

Co je to palladium? Palladium země Čes-
ké neboli Staroboleslavské Palladium je ob-
raz Madony s Ježíškem – z korintské mědi 
vytepaný reliéf o velikosti 19 cm × 13,5 cm, 
ve zdobeném rámu. Je to památka významem 
srovnatelná s korunovačními klenoty. Je mu 
připisována ochranná moc nad českými země-

mi. Podle legendy toto palladium dostala sv. 
Ludmila od sv. Metoděje při svém křtu.

Letos v září uplynulo neuvěřitelných 1100 
let od chvíle, kdy byla kněžna Ludmila zavraž-
děna. Prozatím o ní převládala představa jako 
o velice zbožné babičce neméně zbožného sva-
tého Václava. Ale moderní výzkum nám ji uka-
zuje v novém světle a možná bychom ji mohli 
vnímat jako předchůdkyni dnešních aktivních 
seniorů.

Svatá Ludmila je naše první česká světice 
a také první historicky doložená žena v čes-
kých dějinách. Zprávy o jejím životě se docho-
valy v nejstarších českých legendách a kroni-
kách. Ty však byly napsány desítky až stovky 
let po její smrti, proto obsahují nepřesnosti 
a s jejich výkladem odborníci dodnes zápasí.

Faktem je, že kněžna Ludmila byla manžel-
kou Bořivoje I. Narodila se kolem roku 860, ale 
existují dvě teorie – buď pochází od Mělníka 
v pšovském knížectví (hrozny zdejší vinné révy 
jsou jejím atributem), nebo z Milska v oblas-
ti dnešní Horní Lužice. Přesně by se to dalo 
zjistit prozkoumáním obsahu stroncia v jejích 
zubech, ale fyzický rozbor svatých relikvií po-
chopitelně nepadá v úvahu. 

Svůj život prožila ve velmi převratné době. 
Ve střední Evropě proti sobě stály dvě silné 
křesťanské říše – Východofranská a Velko-
moravská. Mezi nimi leželo území několika 
malých pohanských kmenů, včetně přemys-
lovského knížectví, základu budoucích Čech. 
Zde vládl Bořivoj I. a snažil se udržet nezávis-
lost. Částečnou podporu možná získal sňat-
kem s Ludmilou, dcerou urozeného knížete 
ze sousední země. Dalším krokem byl příklon 
k Moravě a přijetí křesťanství z rukou slovan-
ského věrozvěsta Metoděje. Tím položil základ 
k christianizaci naší země (neboli konverzi ke 
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křesťanství) a získal náskok k ovládnutí okol-
ních kmenů na území Čech.

Ludmilin život utvářela strategická spo-
jenectví. Ale evidentně nebyla jen pasivní 
loutkou, naopak to byla ona, kdo ovlivňoval 
události. Ve své roli kněžny dobře obstála – po-
máhala šířit novou víru a proslula svou dob-
ročinností.

Její další schopnosti se projevily v době, 
kdy Bořivoj zemřel. Bylo jí pouhých 28 let. Ale 
oproti zvyklostem se jako vdova neuchýlila 
do ústraní, nýbrž se dále účastnila veřejného 
dění a připravovala své syny na budoucnost. 
Bezpochyby musela být velmi dobrá diplomat-
ka, protože dokázala, aby je okolní vládci ne-
odstranili, neobsadili jejich knížectví a zletilý 
Spytihněv I. mohl nastoupit na knížecí stolec.

Po smrti Vratislava I. měla být moc dočas-
ně rozdělena mezi jeho manželku Drahomíru 
a kněžnu Ludmilu. Tehdy mezi nimi došlo ke 
konfliktu. Příčin bylo možná více – v osobní 
rovině Drahomíře jistě vadilo, že její synové 
byli opět svěřeni do výchovy babičce, která je 
navíc „kazila“ vzděláním. A ačkoliv byla zvo-
lena regentkou země, přicházela tak o přímý 
vliv na budoucího panovníka, a tedy o velkou 
část své moci. Další příčinou byla politická ne-
shoda v tom, jaký zaujmout vztah k novému 
uspořádání uvnitř Východofranské říše, které 
byly Čechy podřízeny.

Legenda dále praví, že Ludmila se nako-
nec rozhodla uchýlit do ústraní hradiště Tetín 
poblíž dnešního Berouna a „nerušeně sloužiti 
Bohu až do skonání“. Jenomže takto vlastně 
zůstala nedaleko Prahy a nadále mohla ovliv-
ňovat další vývoj situace. Drahomíra si proto 
najmula dva cizince – Vikingy, aby kněžnu 
odstranili. Zločin měl být rychlý a na Ludmi-
lu mělo být zcela zapomenuto. Podle tehdejší 
tradice se svatým mučedníkem mohl stát ka-
ždý křesťan, který nevinně prolije krev. Proto 
odmítli kněžnu Ludmilu probodnout mečem 
a uškrtili ji závojem nebo provazem. Stalo se 
tak v noci z 15. na 16. září 921.

Jakmile se Václav ujal vlády, nechal Ludmi-
liny ostatky s velkými poctami přenést do Pra-
hy a pohřbít na Pražském hradě v kostele sv. 

Jiří. Už to se rovnalo neoficiálnímu prohlášení 
za svatou. Její skutečné svatořečení proběhlo 
až více než 200 let po její smrti (roku 1144). 
Kult svaté Ludmily se dále vyvíjel ve 14. století 
za Karla IV., který projevoval úctu všem svět-
cům a navíc potřeboval zdůraznit své přemy-
slovské kořeny, aby nebyl pokládán za cizince. 
Tehdy se sv. Ludmila stala patronkou země 
České.

Paleoantropolog prof. Emanuel Vlček 
v roce 1981 prozkoumal kosterní pozůstatky 
kněžny Ludmily a došel k závěru, že zemřela 
přibližně v šedesáti letech. To se shoduje s pí-
semnými podklady a v desátém století to bylo 
úctyhodné stáří. Přesto byla v dobré kondici, 
protože se nenašly žádné chorobné změny. Tr-
pěla však pokročilou artrózou velkých kloubů 
a velmi rozsáhlou spondylózou (degenerativní 
onemocnění krční páteře) – obě nemoci jsou 
důsledkem stárnutí a obě jsou dost bolestivé. 
Navíc se na rentgenových snímcích ukázalo 
výrazné ztluštění čelní kosti, takže podle dneš-
ních interpretací prý trpěla velkými výkyvy 
hmotnosti a častými bolestmi hlavy. Přesto 
v žádné z legend nenajdeme ani zmínku o je-
jích zdravotních potížích, naopak proslula 
svou vlídností a spravedlivostí. Můžeme si jen 
pokusit představit, že všechnu bolest asi pře-
konávala pomocí své pevné vůle a víry v Boha.

Podle dochovaných kostí se podařilo stano-
vit její výšku – měřila 168 cm a byla robustní 
postavy. Podle výpočtů se vdávala asi ve 14 le-
tech (v souladu s tehdejšími zvyklostmi) a prv-
ní dítě (Spytihněva) porodila asi v 15 letech. 
Vzhledem k tehdejším špatným hygienickým 
poměrům musela být velmi zdatná a zdravá, 
protože přežila nejméně šest těhotenství a po-
rodů během 12 let.

Podobu sv. Ludmily jsme dosud znali pou-
ze z její relikviářové busty vytvořené počátkem 
14. století. Již zde je zachycen nejvýraznější 
rys její tváře – předkus horní čelisti, který po-
dědili také její synové a vnuk Václav. Moderní 
metody však umožňují z dochovaných částí 
lebky vytvořit digitální model hlavy a tak bylo 
jen otázkou času, kdy se toho dočká i kněžna 
Ludmila.
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16. září 2021 byla veřejnosti představena 
rekonstrukce její pravděpodobné podoby, vy-
tvořená týmem expertů z českého spolku Naše 
historie a brazilského specialisty Cícera Mo-
raese. Ten je, mimo jiné, autorem rekonstrukcí 
tváří sv. Zdislavy z Lemberka, Judity z Duryn-
ska (matky Přemysla Otakara I.) a Ludmili-
ných synů Spytihněva I. a Vratislava I.

Bohužel nemohla být provedena analýza 
DNA, která je zatím velmi invazivní metodou 
a vedla by ke zničení části kostí. Proto nelze 
přesně říci, jakou měla sv. Ludmila barvu očí 
a vlasů. Protože však dřívější analýza ostat-
ků Spytihněva a Vratislava dokázala, že měli 
modré oči, předpokládá se stejná barva i u je-
jich matky. Barvu a délku vlasů se rafinovaně 
podařilo vyřešit využitím dobových zvyklostí, 
tedy zakrytím závojem. Modelace svalů tváře 
je plně výsledkem exaktních vědeckých po-
znatků, kombinace forenzní vědy a práce s nej-
modernější technikou. 

Pohlédněte do tváře kněžny Ludmily, která 
dokázala ochránit svou zemi a udržet ji pro 
rod Přemyslovců.

Vědecká rekonstrukce obličeje svaté Ludmily
(Zdroj: Cicero Moraes, Naše historie)

Svatá Ludmila na opraveném křížku na Záskalí a příklad polychromovaného vzhledu
(Zdroj: Martina Pelantová)
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Vraťme se ještě k našemu křížku na Záska-
lí. Dalším střípkem k jeho poznání by mohla 
být jeho původní podoba. Dnešní vzhled je to-
tiž důsledkem tzv. moderního purismu, který 
převládl v první polovině 20. století a klade 
důraz na co nejjednodušší vzhled uměleckého 
díla. To znamená, že podstavec není nijak zdo-
bený a je tvořen pouze prostým kamenem.

V polovině 19. století však bylo zvykem so-
chy okrášlit malbou – říkalo se tomu štafírová-
ní (nověji polychromie). Barevný nátěr měl ně-
kolik úloh – kromě estetické také náboženskou 
(např. zlacení jako výraz úcty) a ochrannou 
(proti povrchovému poškození a povětrnost-
ním vlivům). Paní restaurátorka Nováková 
k tomu říká, že sochy byly při náboženských 
poutích „dotýkané“, přičemž se dotykem pře-
nášela jejich síla a ochrana, ale bylo pak nutné 
malbu obnovovat. Aby se nezaslepovaly detai-
ly reliéfu, bylo běžnou praxí odstraňovat staré 
nátěry a to by vysvětlovalo, proč se nám do-
chovalo tak málo vzorků.

Paní MgA. Hana Nováková provedla v roce 
2019 restaurátorský průzkum, při kterém 
z dochovaných fragmentů odebrala jeden vzo-
rek na čelní straně podstavce z oblasti šatů 
a analyzovala jej metodou stratigrafie. Vypadá 
to, že první dochovaná vrstva byla zelenobílá, 
další vrstva byla barvy bílé kávy, další pak sta-
rorůžová a poslední byla šedá.

Pan BcA. Jan Fedorčák, který památku 
v roce 2020 restauroval, ve své restaurátorské 
zprávě popisuje další provedený makrosko-
pický průzkum stratigrafie barevných vrstev 
u vzorků odebraných ze tří míst na čelní straně 
podstavce (horní část niky, horní část plochy 
mezi květinami a horní hrana nad květinou). 
Na všech zjistil stejné barvy – bílou podkladní, 
světlou modro-šedou a tmavou hnědo-okrovou 
vrstvu. Dále nechal provést materiálovou ana-
lýzu ze spodní části květiny a zde se vyskytuje 
světle žlutá, bílá s příměsí pruské modři, plát-
kové zlato (mikroskopické množství), několik 
vrstev okrové barvy a světle šedá vrstva.

Zdá se, že původně byl každý detail reliéfu 
vybarven, či dokonce pozlacen, a až v pozdější 
době byl podstavec kompletně natřen jednou 

barvou. Možná by to také mohlo vysvětlovat 
záhadu nepodepsaného díla. Sochaři Jan Ze-
man ze Žernova a jeho syn Josef Zeman z Ta-
tobit, kteří přicházejí s největší pravděpodob-
ností v úvahu jako autoři křížku, totiž svá díla 
signovali a datovali. Pokud by byl nápis jen 
namalován, mohl být v průběhu času přetřen 
a nakonec smazán.

Bohužel se nedochovalo dostatek barev-
ných vzorků pro případnou vědeckou rekon-
strukci, jak mohl čerstvý křížek vypadat. Ale je 
jich dost pro uplatnění fantazie. Při porovnání 
s existujícími vyobrazeními jiných soch, jsem 
se pokusila vyzkoušet, jak mohl polychromo-
vaný reliéf naší svaté Ludmily vypadat. Upo-
zorňuji, že to není realita, opravdu pouze do-
mněnka vytvořená v grafickém editoru. Pozor 
– neberte to jako inspiraci a nepokoušejte se 
žádnou sochu nabarvit, znamenalo by to ne-
vratné poškození památky!

Výsledek působí poněkud rozporuplně, 
i když konečně dává vyniknout detailům. Mož-
ná je to tím, že sochařské ztvárnění postavy je 
v naivním stylu lidového baroka, který je pro 
Zemany typický. Možná je to proto, že nejsme 
zvyklí na barevnou minulost – jednak se ta-
kových památek moc nedochovalo, případně 
jejich barvy časem zešedly, a pokud se je et-
nografové pokusili ještě v padesátých letech 
zachytit, měli k dispozici především černobílé 
fotografie. Ale je faktem, že dříve byla zdobená 
většina soch a kamenných děl. Přitom pestře 
malované historické sochy vyřezávané ze dře-
va ani dnes nikoho nepřekvapují. Mimocho-
dem, zajímavým náhledem na pestrobarevnou 
minulost je také rekonstrukce gotické skříně 
a šablonová malba v podkroví muzea v Čes-
kém Dubě.

Až tedy někdy půjdete na procházku třeba 
právě kolem tohoto křížku na Záskalí, můžete 
si zkusit představit, jak „svítil“ do všech stran 
a každý vozka jej už zdálky viděl, takže před 
křižovatkou staré a nové cesty včas zpozorněl.

Martina Pelantová
Spolek rodáků a přátel Hodkovic

https://pratele–hodkovic.cz
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HASIČI RADÍ OBČANŮM

Babí léto a následné měsíce, s sebou přinášejí pokles teplot, a leckdo z nás si pak rád zatopí 
v kamnech či v krbu. Idylka je to kouzelná, ale aby zůstala zachována po celou topnou sezónu, je 
důležité věnovat čas údržbě a kontrole spalinových cest včetně spotřebičů paliv. Požár, vzniklý 
na základě lidské nedbalosti úzce související s technickým stavem komínu a způsobem topení, 
je totiž velmi častým jevem.

Abychom požáru předešli, je nutné zajistit 
řádný stavebně technický stav komínů (zpravidla 
svislá konstrukce s jedním nebo více otvory, kte-
ré slouží k odvodu kouře z tepelných spotřebičů) 
a kouřovodů (roura spojující kamna s komínem) 
s připojenými tepelnými spotřebiči. 

Zásady požární bezpečnosti při provozu ko-
mínů a spotřebičů paliv jsou pro fyzické osoby, 
podnikající fyzické osoby i pro právnické oso-
by obsaženy v ustanovení § 43 - 47 zákona č. 
133/1985 Sb., o požární ochraně a vyhlášce č. 
34/2016 Sb., o čištění kontrole a revizi spalinové 
cesty. V souladu s uvedeným nařízením si každý 
musí počínat tak, aby při provozu komína a kou-
řovodu (dále jen „spalinová cesta“) a spotřebiče 
paliv nedocházelo ke vzniku požáru. Provoz spa-
linové cesty se považuje se vyhovující z hlediska 
ochrany zdraví, života nebo majetku osob, jest-
liže se čištění, kontrola a revize spalinové cesty 
provádí způsobem podle tohoto zákona.

A  kdo a  kdy tedy provádí kontrolu, čištění  
a revizi?
 y Kontrolu a čištění spalinové cesty může provést 
pouze osoba, která je držitelem živnostenské-
ho oprávnění v oboru kominictví (kominík). 
Kontrola a čištění spalinové cesty se provádí 
ve stanovených lhůtách, které jsou závislé na 
druhu paliva a výkonu připojeného spotřebiče. 
Svépomocí lze provést pouze čištění spalino-
vé cesty, k níž je připojen spotřebič na pevná 
paliva o výkonu do 50 kW včetně, a  čištění 
spalinové cesty, která slouží pro odvod spalin 
od náhradních zdrojů elektrické energie (die-
selagregáty). O provedené kontrole spalinové 
cesty musí kominík vyhotovit Zprávu o prove-

dení čištění a kontroly spalinové cesty. Pokud 
čištění prováděla svépomocí podnikající fyzic-
ká osoba nebo právnická osoba, musí o tomto 
čištění učinit písemný záznam.

 y Revizi smí provádět držitel profesní kvalifikace 
kominík – revizní technik spalinové cesty. Zda 
má dotyčná osoba příslušnou kvalifikaci si lze 
ověřit na stránkách MV GŘ HZS ČR: https://
aplikace.hzscr.cz/revizni-technik-spalinovych-
-cest/. O jejím výsledku vyhotoví Zprávu o re-
vizi spalinové cesty, jejíž nedílnou součástí je 
Technický protokol revize spalinové cesty. Re-
vize musí být provedena vždy před uvedením 
nové spalinové cesty do provozu nebo po ka-
ždé stavební úpravě komínu, při změně dru-
hu paliva připojeného spotřebiče paliv, před 
připojením spotřebiče paliv do nepoužívané 
spalinové cesty, před výměnou nebo novou 
instalací spotřebiče paliv (výjimka uvedena 
ve vyhlášce), po komínovém požáru, při vzni-
ku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku 
podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.

 y Lhůty k provedení jsou uvedeny v příloze č. 
2 vyhlášky č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole 
a revizi spalinové cesty: https://www.hzscr.cz/
clanek/cisteni-kontrola-a-revize-spalinovych-
-cest.aspx

Po údržbě spalinových cest nám ještě zbývá za-
měřit se na další článek vytápění, kterým je spo-
třebič paliv, tzn. topidlo (kotel, kamna).

Hasiči radí, co je nutné dále dodržovat, aby-
chom předešli případnému požáru:
 y Správnou instalaci a údržbu topidel. Vždy se 
řídit návodem výrobce, v žádném případě nein-
stalovat topidla bez odborné pomoci.

Aby u nás nehořelo – spalinové cesty
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 y Bezpečnou vzdálenost topidla od dalších 
předmětů v místnosti, stavebních konstrukcí 
a podlahových krytin. Zajistit kvalitní tepel-
nou izolaci a ochrannou nehořlavou podložku 
pod topidlo.

 y Dostatečné odvětrávání topidla (prevence otra-
vy).

 y Použití druhu paliva určeného pro dané topi-
dlo (nepoužívat odpad z domácnosti).

 y Bezpečné nakládání s žhavým popelem (ne-
chat vychladnout a pak umístit do nehořla-
vých nádob které jsou neporušené, uzavíra-
telné a umístěné v bezpečné vzdálenosti od 
hořlavých látek).

Nezapomeňte, prevence je řešení, které se 
vyplatí!

autor: kpt. Mgr. Michaela Stará
HZS Libereckého kraje

 

Zve všechny děti a rodiče na tradiční 

DRAKIÁDU 
9. ŘÍJNA 2021 OD 15 HODIN 

KDE: LETIŠTĚ HODKOVICE N.M. 

Děti se můžou těšit na malou odměnu a 
občerstvení. 

 
Těšíme se na vás  

Tým RK Motýlek a Aeroklub Hodkovice nad Mohelkou 
V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ BUDE AKCE ZRUŠENA.                             

INFO NA TEL. 737917529 

Tým RK Motýlek a Aeroklub 
Hodkovice nad Mohelkou

V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÉHO 
POČASÍ BUDE AKCE ZRUŠENA.                             

INFO NA TEL. 737 917 529

 

Zve všechny děti a rodiče na tradiční 

DRAKIÁDU 
9. ŘÍJNA 2021 OD 15 HODIN 

KDE: LETIŠTĚ HODKOVICE N.M. 

Děti se můžou těšit na malou odměnu a 
občerstvení. 

 
Těšíme se na vás  

Tým RK Motýlek a Aeroklub Hodkovice nad Mohelkou 
V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ BUDE AKCE ZRUŠENA.                             

INFO NA TEL. 737917529 

 

 

Nabízíme  

Občasné hlídání dětí 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

Potřebujete si dojít k lékaři a není nikdo, kdo by Vám pohlídal malé dítko, 
nebo si jen chcete v klidu nakoupit!!! Nabízíme občasné hlídání dětí od cca 
1,5 roka. 

V případě dotazů kontaktujte paní Lucii Šoltys Kotrmanovou tel:728366078 

Zve všechny děti a rodiče 
na tradiční

9. ŘÍJNA 2021 
OD 15 HODIN

KDE:
LETIŠTĚ HODKOVICE N.M.

Děti se můžou těšit na malou 
odměnu a občerstvení.

Těšíme se na vás 
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Nabízíme  

Občasné hlídání dětí 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

Potřebujete si dojít k lékaři a není nikdo, kdo by Vám pohlídal malé dítko, 
nebo si jen chcete v klidu nakoupit!!! Nabízíme občasné hlídání dětí od cca 
1,5 roka. 

V případě dotazů kontaktujte paní Lucii Šoltys Kotrmanovou tel:728366078 

Připravujeme!!!!

Říjen
9. 10. 2021   Drakiáda

13. 10. 2021   Dámská jízda
22. 10. 2021   Halloweenské spinkání v RK Motýlek

Pomocné ruce – lepší šance pro trh práce
Kreativní podzimní dílna pro rodiče a děti

Listopad
Dámská jízda

Dětský maškarní karneval
Kreativní dílna pro rodiče a děti

V případě dotazů mě kontaktujte na tel. č. 728 366 078
Lucie Šoltys Kotrmanová

Kniha – Vladislav Kos, 
Papírnictví – Alena ¥omasová

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
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Přišli jste díky Covidu-19 o práci??? 

 
Jste na mateřské dovolené a nemáte se kam vrátit po 

mateřské??? 
 

Nebo přemýšlíte o změně zaměstnání, ale nevíte,jak 
najít to správné místo pro Vás??? 

 
Pokud jste alespoň na jednu z otázek odpověděli ano,  

Přijďte 5.10.2021 od 9:00. Těšíme se na vás! 

Využijte poslední možnost. Projekt končí 30.6.2021 

 

       LEPŠÍ ŠANCE PRO TRH PRÁCE 
Mgr. Věra Valová 

pracovní konzultant Liberecko v projektu 
"Lepší šance pro trh práce" 
e-mail: valova@pomocneruce.cz 

mobil:   +420 774 504 184 
 

 

A5 A5 1/2 A5 1/4 BAREVNÁ

Základ 300 Kč 150 Kč 100 Kč 600 Kč

3 po sobě jdoucí vydání 810 Kč 405 Kč 300 Kč 1.620 Kč

6 po sobě jdoucích vydání 1.530 Kč 765 Kč 600 Kč 3.060 Kč

11 vydání – celý rok 2.300 Kč 1.155 Kč 900 Kč 4.620 Kč

CENÍK INZERCE V KULTURNÍM KALEDNÁŘI platný od 1. 2. 2021

 

 

Nabízíme  

Občasné hlídání dětí 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

Potřebujete si dojít k lékaři a není nikdo, kdo by Vám pohlídal malé dítko, 
nebo si jen chcete v klidu nakoupit!!! Nabízíme občasné hlídání dětí od cca 
1,5 roka. 

V případě dotazů kontaktujte paní Lucii Šoltys Kotrmanovou tel:728366078 

Přišli jste díky Covidu-19 o práci???

Jste na mateřské dovolené a nemáte se kam vrátit  
po mateřské???

Nebo přemýšlíte o změně zaměstnání, ale nevíte,jak najít 
to správné místo pro Vás???

Pokud jste alespoň na jednu z otázek odpověděli ano, 

Přijďte 5. 10. 2021 od 9:00. Těšíme se na vás!
Využijte poslední možnost. Projekt končí 30.6.2021

LEPŠÍ ŠANCE PRO TRH PRÁCE
Mgr. Věra Valová

pracovní konzultant Liberecko v projektu
"Lepší šance pro trh práce"

e-mail: valova@pomocneruce.cz
mobil:   +420 774 504 184

 

 

 
Přišli jste díky Covidu-19 o práci??? 

 
Jste na mateřské dovolené a nemáte se kam vrátit po 

mateřské??? 
 

Nebo přemýšlíte o změně zaměstnání, ale nevíte,jak 
najít to správné místo pro Vás??? 

 
Pokud jste alespoň na jednu z otázek odpověděli ano,  

Přijďte 5.10.2021 od 9:00. Těšíme se na vás! 

Využijte poslední možnost. Projekt končí 30.6.2021 

 

       LEPŠÍ ŠANCE PRO TRH PRÁCE 
Mgr. Věra Valová 

pracovní konzultant Liberecko v projektu 
"Lepší šance pro trh práce" 
e-mail: valova@pomocneruce.cz 

mobil:   +420 774 504 184 
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PRAVIDELNÝ PROGRAM 
 
Pondělí: 
08:00 – 12:00  POHÁDKOVÁ KAVÁRNIČKA (káva,sladké překvapení,pohádka) 
17:00 – 18:00  PILATES  s hlídáním dětí, rezervace na  

http://www.supersaas.cz/schedule/Pilates-Hodkovice 
19:30 – 20:30  JÓGA PRO DOSPĚLÉ   

http://atifjoga.cz/rezervace/ 
 
Úterý: 
08:00 – 12:00  VOLNÁ HERNA 
17:00 – 18:30 KREATIVNÍ  DÍLNA PRO DĚTI (1x měsíčně)  

KREATIVNÍ  DÍLNA PRO DOSPĚLÉ (1x měsíčně) 
 
Středa: 
08:00 – 12:00  VOLNÁ HERNA 
09:30 – 10:15  POHYBOVÁ HRAVÁ ŠKOLIČKA (pro chodící děti cca 1,5 roku) 
15:40 – 16:40             JÓGA S ANGLIČTINOU PRO DĚTI (3-7 let) 
16:45 – 17:45 JÓGA PRO DĚTI (4-8 let)       
18:00 – 20:00  JÓGA V DENNÍM ŽIVOTĚ  
 
Čtvrtek: 
08:00 – 12:00  VOLNÁ HERNA 
16:30 – 17:30  PILATES  s hlídáním dětí, rezervace na   

http://www.supersaas.cz/schedule/Pilates-Hodkovice 
17:45 – 18:45  JÓGA S ANGLIČTINOU PRO DĚTI (8-12 let) 
19:00 – 20:00  JÓGA PRO DOSPĚLÉ   
                                           http://atifjoga.cz/rezervace/ 

 
Pátek: 
08:00 – 12:00  VOLNÁ HERNA 

 
Volná herna pro rodiče a děti je otevřena při každé aktivitě 

v programu – vstup 30 KČ. 
Možnost pronájmu prostor pro pořádání dětských narozeninových oslav, 
občasné hlídání dětí info.: Lucie Šoltys Kotrmanová 728 366 078 
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BUDOVA RADNICE
HODKOVICE N/M

Centrum Protěž vás zve na putovní výstavu 
fotografií pěstounů z Libereckého kraje.

Putovní výstava bude zahájena v budově radnice -
- obřadní síň v Hodkovicích n. Mohelkou besedou
dne 20. 9. 2021 v 15:30.

poté se přesune do prostor knihovny v Českém Dubu.
Výstava zde potrvá od 20. 9. do 24. 10. 2021, 

Pro informaci volejte na 775 776 262 nebo nás navštivte: Centrum Protěž, Palachova 504/7, Liberec 1.

Putovní výstava „Pěstounství jako cesta…“ ukazuje některé z těch, kteří se stali 
pěstouny. Nafoceni na místech nebo při činnostech, které jsou jim blízké, známé 
a charakterizují je. Autoři fotografií: Simona a Ondřej Fialovi.

Dovolujeme si upozornit návštěvníky, že na besedě bývá pořizována fotodokumentace
a videodokumentace pro dokumentační, prezentační, informační a reportážní účely
pořádajících organizací. Děkujeme za pochopení. 
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Již druhým rokem jsme zahájili 1. září nový školní rok trochu jinak, než tomu bylo 
v předešlých letech. 

Za přítomnosti paní starostky a rodičů jsme 
přivítali 34 prvňáčků. Děti jsou rozděleny 
do dvou tříd: 1. A  Mgr. Petra Jírová  
a 1. B Mgr. Romana Kalenská.

Žáci ostatních tříd zahájili nový školní rok v kme-
nových učebnách se svými třídními učitelkami.

Všem dětem a rodičům přejeme do tohoto škol-
ního roku mnoho úspěchů, sil a především, aby 
celý školní rok děti strávily ve školních lavicích.

Zahájení školního roku 2021/2022




