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V Mateřské škole probíhají Projektové dny z Malé technické univerzity, Zdravíka.

Naše Mateřská škola zdobí dětskými výtvory Očkovací centrum v Liberci. Díky hodným 
zdravotním sestřičkám, které přišly s tímto skvělým nápadem a naši MŠ oslovily a obráz-
ky instalovaly. Obrázky budeme stále doplňovat a obměňovat. 

Ke zhlédnutí je na webových stránkách video ke Dni otevřených dveří– na adrese 
https://ms-hodkovice.cz/

Proběhlo třídní fotografování, navštívil nás sokolník pan Milan Straka, včelař pan Přemek 
Burian, a po dlouhé době Divadlo Koloběžka s pohádkou Krakonošova kouzelná fajfka.

Plánujeme třídní výlety, snad nám to situace dovolí.

Informace z MŠ
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Úvodní slovo redakční rady

Vážení čtenáři,
také my v redakci jsme potěšeni zlepšující se situací a již opatrně můžeme nabídnout 
první pozvánky na společenské akce. V červnovém vydání najdete také důležité informace 
k plánovaným opravám ve městě, věnujte jim prosím pozornost.

Společenský měsíc červen 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.

Teresa Samková

Vilém Odcházel

Miroslava Jágrová

Vědunka Faistauerová

Jubilanti v červnu
 Vlasta Staňková

Jiří Šrytr

Hana Novotná

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
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Ve čtvrtek 10. 6. 2021 od 9:00 hodin se uskuteční na radnici Městského 
úřadu v Hodkovicích nad Mohelkou slavnostní vítání občánků našeho města.

Přivítány budou tyto děti:
Viola Vávrová, Richard Pulpán, Klára Kopová, Anna Boháčová, Eliška Bořilová

Ve čtvrtek 10. 6. 2021 od 10:00 hodin se uskuteční na radnici Městského 
úřadu v Hodkovicích nad Mohelkou slavnostní vítání občánků našeho města.

Přivítány budou tyto děti:
Zuzana Opočenská, Rozálie Kovářová, Marek Daniel, Tereza Matějková, 
Václav Kraus

V pátek 10. 6. 2021 od 11:00 hodin se uskuteční na radnici Městského úřadu 
v Hodkovicích nad Mohelkou slavnostní vítání občánků našeho města.

Přivítány budou tyto děti:
Karolína Rengerová, Vivien Reichelová, Ondřej Zemek, Hynek Lamač, 
Kristýna Dědková

V pátek 11. 6. 2021 od 10:00 hodin se uskuteční na radnici Městského úřadu 
v Hodkovicích nad Mohelkou slavnostní vítání občánků našeho města.

Přivítány budou tyto děti:
Zora Bělohradská, Valérie Forštová, Kateřina Pincová, Valentina Vinšová, 
Kryštof Kopinec

V pátek 11. 6. 2021 od 11:00 hodin se uskuteční na radnici Městského úřadu 
v Hodkovicích nad Mohelkou slavnostní vítání občánků našeho města.

Přivítány budou tyto děti:
Matyáš Štekr, Leontýna Doležajová, Nela Šubrtová, Adam Dopita, Přemysl 
Kraus

Vítání občánků se uskuteční za dodržení mimořádných 
epidemiologických opatření.

Slavnostní vítání občánků
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Cena města Hodkovice nad Mohel-
kou (dále jen cena města) se uděluje, 
jako osobní ocenění města jejím žijí-
cím občanům, kteří zde trvale žijí, ze-
jména za ojedinělý přínos pro město. 
Cenu města uděluje zastupitelstvo 
města na návrh člena zastupitelstva 
nebo na návrh rady města. Občané 
města je mohou podávat jejich pro-
střednictvím. Návrh na udělení ceny 
města se podává písemně. 

Součástí návrhu na udělení ceny města je řádné zdůvodnění návrhu na udělení této ceny. 
Cena města je udělována zejména:

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

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

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

  Cena města bude udělena se souhlasem osob, které má být cena města udělena
  Osobě, které byla udělena cena města, může být uděleno i čestné občanství

Návrhy na udělení ceny města lze předávat členům rady města a zastupitelstva města, na 
předepsaném formuláři, do 3. 6. 2021 prostřednictvím podatelny města Hodkovice nad 
Mohelkou.

V minulosti již bylo oceněno několik významných rodáků a osobností Hodkovic za jejich 
dlouholeté a usilovné aktivity ve prospěch města Hodkovice nad Mohelkou a jeho občanů.

Čestné občanství bylo uděleno 8.3.2017 panu Josefu Fantovi a panu Františkovi Květosla-
vovi Langovi.

Cena města byla udělena 26.6.2019 paní Zdeně Rybářové a paní Alexandře Hrušovské, 
v září roku 2020 pak byla cena města udělena panu Stanislavovi Konejlovi.

PODÁNÍ NOMINACÍ NA UDĚLENÍ „CENY MĚSTA“
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Poplatky v roce 2021
Splatnost poplatku za komunální odpad při platbě na celý rok je do konce 
května 2021 a při platbách za jednotlivá pololetí je platba do konce března 
a do konce září 2021. Platby lze uhradit v hotovosti nebo platební kartou na 
pokladně MěÚ nebo bezhotovostně na č. účtu 0984945399, kód banky 0800 a 
variabilní symbol 1337 a Vaše číslo popisné. V případě, že nevíte přesnou část-
ku k úhradě za Vaši popelnici, volejte na tel. č.: 485 145 353 nebo 731 014 722.

Platby místního poplatku za psa mohou být uhrazeny také v hotovosti nebo 
platební kartou v pokladně MěÚ nebo bezhotovostně na účet Města Hodkovice 
nad Mohelkou 0984945399, kód banky 0800 a variabilní symbol 1341. 

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
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Informace z 9. jednání rady města 28. 4. 2021
 –  Rada města v působnosti valné hromady společnosti TEPLO Hodkovice nad Mohelkou 
spol. s r.o. 

 – zvolila předsedou valné hromady společnosti starostku města paní Ing. Markétu Khaue-
rovou a zapisovatele pana Ing. Jaroslava Lamače

 –  schválila výsledky hospodaření TEPLO Hodkovice nad Mohelkou spol. s r.o. za rok 2020 
a hlavní události roku 2020.

 –schválila účetní závěrku za rok 2020.

 – schválila zaúčtování zisku před zdaněním za rok 2020 do nerozděleného zisku minulých 
let.

 – schválila výhled společnosti TEPLO Hodkovice nad Mohelkou spol. s r.o. na následující 
roky.

 – schválila vyplacení prémií vedoucímu kotelny a schválila roční prémiové ukazatele pro 
rok 2021.

 –  Rada města projednala žádost o koupi pozemku p. č. 3184 (ostatní plocha, ostatní komu-
nikace) o velikosti 104 m2 v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou, kterou podal pan Z. D., Hod-
kovice nad Mohelkou. Rada města neschvaluje záměr prodeje pozemku města – ostatní 
komunikace a předává věc k rozhodnutí do zastupitelstva města.

 –  Rada města projednala žádost o koupi pozemku p. č. 3184 (ostatní plocha, ostatní komu-
nikace) o velikosti 104 m2 v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou, kterou podali Mgr. J. H., PhD., 
Hodkovice nad Mohelkou a Ing. D. K., Hodkovice nad Mohelkou. Rada města neschvaluje 
záměr prodeje pozemku města – ostatní komunikace a předává věc k rozhodnutí do za-
stupitelstva města.

 –  Rada města projednala dotaz na prodej pozemků p. č. 3411, p. č. 3407, p. č. 3408, vše 
v k. ú. Hodkovice nad Mohelku, který podala paní P. H., Pelíkovická…, Hodkovice nad 
Mohelkou, PSČ: 46342. Vlastníkem pozemků je ČR, právo hospodařit s majetkem státu 
mají Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec 
Králové. Radě města nepřísluší o prodeji rozhodovat. Pozemky jsou předmětem připravo-
vané směny za pozemky Lesů ČR a město je nebude ze směny vyjímat.

 –  Rada města projednala návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 6DHM210xxx. Před-
mětem Smlouvy je vymezení obsahu věcného břemene mezi povinným Povodí Labe, stát-
ní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951/5, 50003 Hradec Králové – Slezské Předměstí, 
IČ: 70890005 a městem Hodkovice nad Mohelkou. Věcným břemenem bude zatížen po-
zemek p. č. 783/1 (vodní plocha) v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou. Na části pozemku byla 
vybudována stavba mostu „Rychnovská přes Mohelku“. Úplata za zřízení věcného břemene 
se smluvně sjednává ve výši 2.905,00 Kč. Rada města s uzavřením shora uvedené smlouvy 
souhlasí.

Městský úřad informuje
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 –  Rada města schválila uzavření Příkazní smlouvy pro inženýrskou činnost na výkon tech-
nického dozoru investora při realizaci staveb „Parkovací plocha na p. p. č. 1446 v k. ú. Hod-
kovice nad Mohelkou“ a „Odstavná plocha na p. p. č. 1450 v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou 
u MŠ“ za cenu 28.798,00 Kč včetně DPH s Ing. Karlem Dlouhým, Podhorská 850/46, 46601 
Jablonec nad Nisou, IČ: 12806285.

 –  Rada města schválila uzavření Příkazní smlouvy pro inženýrskou činnost na výkon tech-
nického dozoru investora při realizaci stavby „Oprava chodníku podél ulice Liberecké, 
Hodkovice nad Mohelkou úsek km 0,000 – 0,443 80“ za cenu 35.332,00 Kč včetně DPH 
s Ing. Karlem Dlouhým, Podhorská 850/46, 46601 Jablonec nad Nisou, IČ: 12806285.

 –  Rada města projednala návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 6DHM210xxx. 
Předmětem Smlouvy je vymezení obsahu věcného břemene mezi povinným Povodí Labe, 
státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951/5, 50003 Hradec Králové – Slezské Předměstí, 
IČ: 70890005 a městem Hodkovice nad Mohelkou. Věcným břemenem bude zatížen po-
zemek p. č. 783/1 (vodní plocha) v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou. Na části pozemku byla 
vybudována stavba mostu „lávka U Buriánka přes Mohelku“. Úplata za zřízení věcného 
břemene se smluvně sjednává ve výši 1.000,00 Kč. Rada města s uzavřením shora uvedené 
smlouvy souhlasí.

Informace z 10. jednání rady města 12. 5. 2021
 –  Rada města schválila záměr prodeje pozemků města p. č. 1447/7 (ostatní plocha) o vý-
měře 46 m2, p. č. 1447/8 (ostatní plocha) o výměře 59 m2, p. č. 1447/9 (ostatní plocha) 
o výměře 76 m2, p. č. 1447/10 (ostatní plocha) o výměře 58 m2, p. č. 144711 (ostatní plocha) 
o výměře 56 m2, vše v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou. Kupujícím je Společenství vlastníků 
jednotek Podlesí 545, Hodkovice nad Mohelkou se sídlem Hodkovice nad Mohelkou, Pod-
lesí 545, PSČ 46342, IČ: 25444476. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku za cenu 1,00 Kč, ukládá tajemnici zveřejnit adresný záměr prodeje na 
úřední desce města a předává věc k rozhodnutí do zastupitelstva města.

 –  Rada města projednala žádost o prodej pozemku města p. č. 131 (trvalý travní porost) 
o velikosti 1129 m2 v k. ú. Radoňovice. Žádost podala paní J. A., bytem Hodkovice nad 
Mohelkou. Rada města provedla místní šetření za účasti paní K. a pana A. a seznámila 
účastníky jednání s možnými postupy. Rada města se k dořešení vrátí po upřesnění návr-
hu na řešení prodeje, resp. pronájmu od paní K. (usnesení RM č. 7/21).

 –  Rada města schválila záměr prodeje pozemku města p. č. 129 (trvalý travní porost) o vý-
měře 664 m2 v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou. Žádost podala paní J. A., bytem Hodkovice 
nad Mohelkou.  Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku za 
cenu 50,00 Kč/m2 + náklady spojené s prodejem, ukládá tajemnici zveřejnit adresný záměr 
prodeje na úřední desce města a předává věc k rozhodnutí do zastupitelstva města.

 –  Rada města projednala žádost o koupi části pozemku p. č. 5 (trvalý travní porost) o vý-
měře cca 1792 m2 v k. ú. Záskalí. Žádost podali H. a P. C., bytem Hodkovice nad Mohelkou. 
Rada města se žádostí bude zabývat po provedení místního šetření. 

 –  Rada města projednala žádost pronájem části pozemku p. č. 5 (trvalý travní porost) o vý-
měře cca 886 m2 v k. ú. Záskalí. Žádost podali H. a P. C. bytem Hodkovice nad Mohelkou. 
Rada města se žádostí bude zabývat po provedení místního šetření. 
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 –  Rada města neschválila záměr prodeje pozemku města p. č. 2914 (orná půda) o výměře 
3938 m2 v k. ú. Hodkovice nad Mohelkou. Žádost podala paní L. S., bytem Hodkovice nad 
Mohelkou.  Rada města předává věc k rozhodnutí do zastupitelstva města.

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

 –  Rada města schválila přidělení bytu č. 20 v DPS paní J. M., trvale bytem Hodkovice nad 
Mohelkou.

 –  Rada města schválila žádost ředitelky Mateřské školy Hodkovice nad Mohelkou o udělení 
výjimky v počtu zapsaných dětí ve třídách pro školní rok 2021/2022 na základě § 23 
odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 2 odst. 2 vyhlášky 
č. 14/2004 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Počet zapsaných 
dětí pro školní rok 2021/2022 je 104 dětí.  

 –  Rada města souhlasí se změnou využití daru pro Pečovatelskou službu Hodkovice nad 
Mohelkou ve výši 10.000,00 Kč. Se souhlasem dárce bude dar použit na nákup koupací 
vany pro klienty PS Hodkovice nad Mohelkou. 

 –  Rada města vzala na vědomí vyhlášení ředitelského volna na dny 24. 5. 2021 až 26. 5. 2021 
v Základní škole T. G. Masaryka v Hodkovicích nad Mohelkou podle oznámení ředitelky. 
Ředitelské volno je vypsáno z provozních důvodů.

 –  Rada města po projednání souhlasí s omezeními pozemních komunikací v katastru měs-
ta Hodkovice nad Mohelkou dle specifikace uvedené v Oznámení o zahájení správního 
řízení  č. j. 34740/2021 vyhotoveném dne 29. 04. 2021. Omezení se týkají objízdných tras 
závodu Rally Bohemia 2021.  

Úplné znění usnesení rady města a zastupitelstva města najdete na www.hodkovicenm.cz
Zapsala Markéta Khauerová – starostka města

4. veřejné zasedání 

Zastupitelstva města Hodkovice nad Mohelkou

se bude konat

6. 6. 2021 od 17.30 hodin.

Místo konání bude upřesněno.

Těšíme se na Vaši účast.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA



11Kulturní kalendář 11

LETNÍ STAVEBNÍ SEZÓNA 2021

Autobusová zastávka u Monroe
Začátkem června začne oprava autobusové zastávky u Monroe.  Na zastávku bude osazen 
nový přístřešek a dojde k opravě přístupového chodníku k zastávce. Z tohoto důvodu bude 
zastávka od 1.6.2021 dočasně přemístěna za benzínovou pumpu. 

Děkujeme za pochopení. 

Oprava chodníku ulice Liberecká
Oznamujeme občanům, že v druhé polovině měsíce červa začne oprava chodníku v ulici 
Liberecká v úseku od kruhového objezdu směrem k Záskalí. Předpokládaný termín do-
končení během měsíce září 2021. Chodník projde celkovou opravou, povrch bude tvořit 
zámková dlažba. Opravu bude provádět firma PORR a.s.

Žádáme tímto občany o trpělivost a opatrnost podobu provádění stavby.

Výměna svítidel veřejného osvětlení – 2. etapa
I v letošním roce v letních měsících dojde k částečné výměně svítidel a stožárů veřejného 
osvětlení, dojde také k modernizaci dvou rozvaděčů veřejného osvětlení. Město získalo 
dotaci od Ministerstva průmyslu a obchodu ve výši až 1 775 686,- Kč. Nová svítidla ve-
řejného osvětlení budou úsporná LED svítidla, která splňují všechny platné normy a na-
řízení. Město touto výměnou sníží spotřebu elektrické energie a světelný smog. Výměna 
bude v rozsahu 257 svítidel a 32 stožárů veřejného osvětlení, výměna proběhne v ulicích 
vyznačených v mapě, jedná se o část města a Jílové. 

V průběhu prací prosíme občany o trpělivost a věříme, že vše se podaří. Mapa viz příloha.

Parkovací a odstavná plocha na sídlišti Podlesí
V měsíci červenci až září dojde k vybudování parkovací a odstavné plochy pro osobní 
vozidla na sídlišti Podlesí. Vybudováno bude 19 parkovacích míst na pozemku p.č. 1446 
a dalších 5 na pozemku p.č.1450. 
Žádáme obyvatele sídliště Podlesí, aby v době stavby dbali na bezpečí a respektovali do-
pravní značení. Děkujeme. (Zákres viz příloha)

Kulturní dům – oprava střechy 2. etapa a zateplení dvoupodlažní části
Na kulturním domě pokračuje 2. etapa opravy střechy a zároveň s touto opravou dojde 
k zateplení dvoupodlažní části budovy KD. 

Žádáme občany o zvýšenou opatrnost při pohybu kolem KD a řidiče žádáme, aby k parko-
vání využívali jiné plochy z důvodu stavby lešení kolem budovy. 

Děkujeme. 
Helena Řezáčová, místostarostka
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Název obarvení

EFEKT 2021

Název obarvení

EFEKT 2021
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LEGENDA

SEZNAM OBJEKTŮ:
SO 101 PARKOVACÍ PLOCHA

SO 101

SMĚR JÍZDY

SMĚR JÍZDY

SMĚR JÍZDY

1
2

3
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5
6

7
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9
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12
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14
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16
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P.P.Č. 1446
TRVALÝ ZÁBOR-540m2

P.P.Č. 1761
DOČASNÝ ZÁBOR-64m2

IP11b

IP12+O
1

E1

O B J E D N A T E L : vypracoval
technická kontrola
vedoucí projektu
název akce:

zakázka č.

datum
stupeň

měřítko

04/2020

DUR/DSP

č.přílohy paré:

příloha:

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BALT PO VYROVNÁNÍ

PARKOVACÍ PLOCHA NA P.P.Č.1446
KÚ.HODKOVICE NAD MOHELKOU

Bc.M. IRA
Bc.M. IRA
Bc. M. IRA

Z H O T O V I T E L :

projektová a inženýrská
činnost ve výstavbě

Bc. Miroslav Ira

Sokolská 1149/26,460 01 Liberec
IČ: 76251055, www.miraira.wz.cz

MĚSTSKÝ ÚŘAD
HODKOVICE NAD MOHELKOU
nám. T. G. MASARYKA 1
463 42 HODKOVICE N. MOHELKOU

Tel:+420 485 145 353
IČ: 00 26 28 20

004/2020

KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES
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20/1

ETAPA 1

ASFALTOBETONOVÉ SOUVRSTVÍ - OBNOVA

ZELEŇ TRASA NN PODZ. DO 1 KV

LEGENDA:

PVC TRATIVOD DN 100 MMBETONOVÝ SIL.OBRUBNÍK 150/250/1000 MM
DO BETONOVÉHO LOŽE C16/20 X0

OBNOVA ULIČNÍ VPUSTI S LIT.MŘÍŽÍ

S OPĚRKOU

TRASA CETIN

TRASA VN PODZ.VEDENÍ DO 35 KV

NOVÁ KONSTRUKCE ODST.PLOCHY VČ.KRYTU

KANALIZACE DN 300, STOKA JEDNOTNÁ

ETAPA 1

Miroslav Ira

46001 Liberec 1
Sokolská 1149/26

projektová a inženýrská činnost 
ve výstavbě

POZN.: PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ SI ZHOTOVITEL ZAJISTÍ VYJÁDŘENÍ
O EXISTENCI INŽ.SÍTÍ A JEJICH VYTÝČENÍ.

ZAŘÍZNUTÍ A ÚRAVA STYČNÉ PLOCHY
NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACI

DO LOŽE Z BETONU S OPĚRKOU

OBNOVA SIL.BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ

C20/25 nXF3

150/250/1000 MM

OŠETŘENÍ SPÁRY ASFALTOVOU

IP 11c

OBRUSNÁ VRSTVA V TL.40 MM 

OBNOVA ASFALTOBETONOVÉHO
SOUVRSTVÍ VOZOVKY

LOŽNÁ VRSTVA V TL.50 MM 

ODSTAVNÁ PLOCHA, PARKOVACÍ ZÁLIV
S KRYTEM Z VEGETAČNÍCH TVÁRNIC

Z BETONOVÝCH VEGETAČNÍCH TVÁRNIC

DODATEČNÁ OCHRANA VEDENÍ
CETIN PULENÝMI CHRÁNIČKAMI

V MOMENTĚ OVĚŘENÍ EXISTENCE
VEDENÍ NN, POLOHY A HLOUBKY

DODATEČNÁ OCHRANA VEDENÍ
PŘÍPADNÁ

 PŮLENÝMI CHRÁNIČKAMI 

V MOMENTĚ OVĚŘENÍ EXISTENCE
VEDENÍ CETIN, POLOHY A HLOUBKY

DODATEČNÁ OCHRANA VEDENÍ
PŘÍPADNÁ

 PŮLENÝMI CHRÁNIČKAMI 

ODSTAVNÉHO STÁNÍ
DLE OVĚŘENÍ HLOUBEK INŽ. SÍTÍ

MOŽNÉ PRODLOUŽENÍ
PŘÍPADNÉ

2.20%

1.80%

2.90%

4.90%

2.40%
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ŽELEZOBETONOVÉ PALISÁDY PR.200 MM, V=1500 MM
OBETONOVANÉ C20/25 nXF3, D=18 M

ODSTRANÉNÍ DŘEVINY

KOTVENÁ PROTIEROZNÍ ROHOŽ
SVAHOVANÍM A ÚPRAVA SKLONU

ÚPRAVA SVAHU

OSRTÍ TRAVNÍM SEMENEM

OBNOVA, OPRAVA

OBNOVA ULIČNÍ VPUSTI

PVC DRENÁŽ DN 100 MM
S NAPOJENÍM NA STÁVAJÍCÍ ŠACHTU

STÁVAJÍCÍ ŠACHTA

KA 300
KA 300

KA 300

K
A

 3
00

KA 300

ŽELEZOBETONOVÁ PALISÁDA  PR.200 MM
VÝŠKY 1500 MM, OBETONOVÁNÍ C20/25 nXF3
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Kosmetické studio Nelly 

Nabídka služeb: 

•Kompletní kosmetické ošetření pleti
•Poradenství v péči o pleť
•Francouzská akupresurní masáž obličeje, krku, 
   dekoltu a trapézového svalu 
•Minikurzy líčení
•Solárium
•Biostimulační laser
•Barvení řas a obočí
•P-Shine
•Parafínové zábaly na ruce
•Zábaly na celulitidu
•Léčba akné, oparů a jizev
•Masáž lávovými kameny
•Depilace
•Líčení (denní, večerní, svatební)
•Prodej pěstící, dekorativní a solární 
   kosmetiky
•Možnost zakoupení poukazů

Kontakty
tel: 721 140 079
Fb: Kosmetické studio Nelly 

U Potůčku 759, Rychnov u Jablonce nad Nisou  

 

Dobré spojení vlakem, studio se nachází 5 min od vlakového nádraží.
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Liberec, Jablonec nad Nisou 102.3 FM | Frýdlant 97.4 FM | Harrachov 107.9 FM 
Semily 103.4 FM | Česká Lípa 94.3 FM | Jablonné v Podještědí 105.4 FM 
Turnov 91.5 FM | Nový Bor 104.9 FM

ZPRÁVY Z REGIONU
ČESKÉ PÍSNIČKY  
ZAJÍMAVÍ HOSTÉ  
DOBRÉ RADY 
ATRAKTIVNÍ SOUTĚŽE

liberec.rozhlas.cz | R–LBC |

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: 27. 6. 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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Stává se již tradicí, že začátkem července se motorističtí fanoušci těší na tradiční Rally 
Bohemia.  Rally Bohemia odstartuje letos v pátek 9. července v podvečer paralelní rychlostní 
zkouškou na Autodromu v Sosnové, na kterou bude nutné mít zakoupenou vstupenku 
dopředu přes internet. Ještě před tím bude na Autodromu v Sosnové Shakedown a přejímky.
Sobotní etapa začne slavnostním startem na Staroměstském náměstí, na který naváže 
okruhová rychlostní zkouška Městská, která otevře sobotní soutěžení o desetinky. Dále se 
posádky přesunou na náročné rychlostní zkoušky na Liberecku. Nedělní etapa se odehraje 
kompletně na Mladoboleslavsku. Rally je zařazena do Mistrovství České republiky v rally, 
Mistrovství České republiky v rally historických automobilů a na své si příjdou i milovníci 
rallyových Legend.  Letos se opět v rámci Rally Bohemia představí i účastníci  Poháru vozů s 
alternativními pohony. Spolupořadatelem Rally Bohemia je statutární město Mladá Boleslav. 
Fanouškům přejeme krásné zážitky a těm, které rally neokouzlila, děkujeme za toleranci při 
dopravních omezeních. Bližší informace najdete na  nebo na www.rallybohemia.cz
www.facebook.com/rallybohemia 

PŘEHLED UZAVÍREK
den uzavírka RZ silnice, ulice vedoucí RZ spojení

9.7. 8:00 - 21:00 Shake + Show Autodrom Sosnová Martin Bartoníček 730 928 358

10.7. 7:00 - 13:00 RZ 1

Masná, Pivovarská, Parkoviště Pivovarská, 9.května, 

Komenského náměstí, Železná, náměstí Míru, tř. TGM, tř. Václava 

Klementa, Jaselská, Českobratrské náměstí, Klaudiánova

Pavel Zoubek 605 305 863

10.7. 8:30 - 18:30 RZ 2/6
Radvánovice, Karlovice, Svatoňovice, Volavec, Kvítkovice, 

Dubecko
Alexandr Geisler 739 313 391

10.7. 9:00 - 19:00 RZ 3/7 Smrčí, Dlouhý, Chloudov, Vrát, Prosíčka, Líšný Václav Poláček 603 265 076

10.7. 9:15 - 19:15 RZ 4/8
Skuhrov, Huntířov, Bzí, Veselí, Chlístov, Těpeře, Železný Brod (ul. 

Těpeřská)
Jaroslav Stadler 602 168 005

10.7. 10:00 - 20:00 RZ 5/9

Košova, Pelíkovice, Radoňovice, Hodkovice n. M. (ul. Pelíkovická, 

Rychnovská, Pražská, nám. T.G. Masaryka, ul. Koněvova, Kostelní 

vrch), Sedlejovice, Vrchovina, Třtí, Radimovice

Ladislav Rázek 732 587 682

11.7. 6:45 - 16:45 RZ 10/13

Regnerova, Bezděčínská, Vinecká, Pod Borkem, Štyrsova, 

Pražská, Na Šafranici, Viničná, Ve Skalici, Na Kozině, Pivovarská, 

Parkoviště Pivovarská, 9.května, Komanského náměstí

Pavel Zoubek 605 305 863

11.7. 7:00- 17:00 RZ 11/14
Vinec, Rokytovec, Strenice, Niměřice, Dolní Cetno, Podkováň, 

Kováň, Krásná Ves
Josef Urban 722 234 220

11.7. 8:00 - 18:00 RZ 12/15

Klokočka, Maníkovice, Ptýrovec, Klášter Hrdiště nad Jizerou, 

Dolní Bukovina, Borovice, Mukařov, Jivina, Mohelnice nad 

Jizerou

Martin Bartoníček 730 928 358
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HASIČI RADÍ OBČANŮM

Jedním ze způsobů přípravy pokrmů je smažení za použití jedlých tuků nebo olejů (dále jen 
„olej“), kdy využíváme jejich vlastností nashromáždit v sobě velké množství tepla, které však 
zároveň může představovat i velké nebezpečí.

Ke vznícení oleje stačí například závada 
ve fritéze, případně zapomenutá pánev s ole-
jem po smažení na zapnutém sporáku. Tím, 
že se olej neustále zahřívá, dosáhne v určitou 
chvíli teploty vznícení. To znamená, že hoření 
začne probíhat i bez zapálení plamenem.

Pokud se nám něco podobného v domác-
nosti stane, je třeba myslet na své bezpečí 
a zvolit správný postup při řešení požáru.

CO UDĚLAT:
  Je-li to možné, zamezte dalšímu zahřívání 

oleje vypnutím sporáku nebo odpojením 
fritézy z elektrické sítě.

  Zabraňte přístupu vzduchu k požáru v ná-
době a to pomocí prostředků běžně se 
nacházejících v domácnosti, např. zaklo-
pením plechem na pečení, kovovou poklič-
kou, případně mokrou vyždímanou utěr-
kou. Nad rámec domácích potřeb lze pro 
tyto účely pořídit i speciální hasicí deky 
vhodné do domácnosti.

  Použijte vhodného hasivo a to ideálně ha-
sicí přístroj třídy F (na požáry rostlinných 
a živočišných tuků a olejů). Hasicí přístro-
je používejte vždy v souladu s návodem 
výrobce.

  Jestliže se vám podařilo plameny uhasit, 
zkontrolujte, že je zdroj tepla vypnutý, 
a nechte horký olej vychladnout. Neodkrý-
vejte nádobu, aby nedošlo k opětovnému 
vznícení.

CO NEDĚLAT:
  Nemanipulujte s nádobou, ve které je roz-

pálený hořící olej, neboť rozlitím může do-
jít k rozšíření požáru a vzniku popálenin.

  NIKDY nelijte do rozpáleného hořícího 
oleje vodu ani jinou tekutinu s obsahem 
vody! Nashromážděné teplo v oleji způso-
bí prudké odpaření vody, vyvržení hořícího 
oleje do prostoru a rozšíření požáru. Záro-
veň hrozí vznik závažných popálenin.

  Jestliže na uhašení požáru Vaše síly ne-
stačí, opusťte místnost, zavolejte na lin-
ku 112 nebo 150 a upozorněte na požár 
i ostatní osoby ve svém okolí.

Autoři:  
kpt. Ing. Kateřina Štajncová,  por. Bc. Jakub 

Sucharda
HZS Libereckého kraje

Požáry jedlých tuků a olejů v domácnosti

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR
LIBERECKÉHO KRAJE

POŽÁR JEDLÝCH TUKŮ A OLEJŮ
v domácnosti

květen 2021

nemanipulujte s nádobou, ve které je rozpálený hořící olej,
rozlitím může dojít k rozšíření požáru 
NIKDY nelijte do rozpáleného hořícího oleje vodu ani jinou tekutinu s obsahem
vody, dojde k prudkému odpaření vody, vyvržení hořícího oleje do prostoru
a rozšíření požáru, zároveň hrozí vznik závažných popálenin!
jestliže se požár vymkne kontrole, zavolejte na tísňovou linku 112 nebo 150 

112SOS 150 155 158

CO NEDĚLAT 

CO UDĚLAT
je-li to možné, zamezte dalšímu zahřívání oleje vypnutím sporáku
nebo odpojením fritézy z elektrické sítě
zabraňte přístupu vzduchu k požáru v nádobě pomocí prostředků
běžně se nacházejících v domácnosti (zaklopení plechem na pečení,
kovovou pokličkou, případně mokrou vyždímanou utěrkou)
použijte vhodného hasivo, ideálně hasicí přístroj třídy F
(na požáry rostlinných a živočišných tuků a olejů),
hasicí přístroje používejte vždy v souladu s návodem výrobce
jestliže se vám podařilo plameny uhasit, zkontrolujte,
že je zdroj tepla vypnutý, a nechte horký olej vychladnout
neodkrývejte nádobu, aby nedošlo k opětovnému vznícení
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SPORTOVNÍ AREÁL ZA ŠKOLOU
Vážení spoluobčané a sportovci,

byl zahájen provoz na víceúčelovém sportovním areálu Za školou v Hodkovicích nad 
Mohelkou. Zasportovat si zde mohou jednotlivci i sportovní týmy. Přejeme příjemně 

prožité chvíle a hodně sportovních zážitků.

Žádáme sportovce o dodržování všech hygienických opatření.

Kontaktní osoby na sportovišti: 
Václav Kyncl – tel. 723 923 012, Jindřich Jelínek – tel. 732 173 374

Provozní doba areálu je od 8:00 do 22:00 hodin.

Ceník:
Malé hřiště – volejbal, tenis, košíková, nohejbal, …

90 Kč/hodina    700 Kč/předplatné na 10 hodin

Fotbalové hřiště
130 Kč/hodina   1000 Kč/předplatné na 10 hodin

Atletický ovál je pro veřejnost volně přístupný, pokud není pronajaté fotbalové hřiště,  
nebo pokud neprobíhá výuka ZŠ.

Noční svícení: 100 Kč/hodina

Po domluvě se správci areálu je nožné zapůjčení sportovního náčiní (míč, tenisová raketa, …)

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

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

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

Kontakt: 775 321 002Pl
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Výtvarně-estetická soutěž na základní škole
na téma „Jaro dělá pokusy“

V době distanční výuky se žáci základní školy mohli zúčastnit výtvarné sou-
těže „Jaro dělá pokusy“. 

Obrázky, které žáci vytvořili, se opravdu moc povedly. Nápaditost a originalita je pa-
trná z každého z nich. Vnitřní prostory školy ožily díky pestrosti barev, rozdílnosti 
technik i použitím různých materiálů. Výtvarné práce žáků nám nyní zpříjemňují 
pobyt ve škole, kam jsme se všichni moc těšili. 

Všech 49 účastníků soutěže si zaslouží velké poděkování. Vítězům gratulujeme!

Knihovna – nabídka
Rádi bychom Vám doporučili skvělé letní čte-
ní od mladého cestovatele a  spisovatele Ladi-
slava Zibury. Jeho netradičně pojaté cestopisy 
Vám představí kraje blízké i  vzdálené. V  naší 
městské knihovně máme všechny čtyři knihy! 
Přijďte se inspirovat!

Prázdniny v Evropě
40 dní pěšky do Jeruzaléma

Pěšky mezi buddhisty a komunisty
Už nikdy pěšky po Arménii a Gruzii
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Hledáme svářeče a strojírenské dělníky 
do TENNECO CLEAN AIR Jílovská 722, Hodkovice n. M. 

 

Nástup možný okamžitě 
mzda svářeč od 30 000 Kč/měsíc  

mzda strojírenský dělník od 25 500 Kč/měsíc 
 

 

Hlavní náplň práce:  

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

 

Co můžeme nabídnout? 

 Stabilní zaměstnání, kvalitní zaučení, moderní zázemí a firemní kulturu 
Stravenkový paušál – 75 Kč za každou odpracovanou směnu do výplaty,  
13. mzda, Náborový příspěvek 5000 Kč, Příspěvek na penzijní pojištění, 
Zaměstnanecké akce, Příspěvek na sport 1200 Kč 

 
Kontakty: 

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

 

 

 

 

 

 

 

Informace o společnosti: https://tenneco.jobs.cz/clean-air-vyroba-vyfuku/ 


