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 Jubilanti  
v červenci a srpnu 2015

Jaroslava Pešková

Eva Patočková

Václav Váňa

Vladimíra Červová

Anna Kamenská

Vlasta Košťálová

Marie Samková

František Oplt

Valerie Krouská

Ruth Zajíčková

Marie Jágrová

Úvodní slovo redakční rady

Našim jubilantům blahopřejeme k jejich životnímu výročí

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

Vydává: Město Hodkovice nad Mohelkou, náměstí T. G. Masaryka 1, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, www.hodkovicenm.cz, email: 

redakce@hodkovicenm.cz, telefon: 485 145 353 – 354 Měsíčník – počet výtisků: 350 kusů. Cena: 5 Kč. Redakce: Naďa Burianová. 

Uzávěrka je dvacátého dne předcházejícího měsíce. Registrační číslo MKČRE 11797. Sazba: Tomáš Žižka. Foto obálka: Ing. Jan Plaček.  

Za jazykovou úpravu odpovídá: Tiskárna. Tisk: Jan Macek a Pavel Kusala, U Rybníka 11, 466 01 Jablonec nad Nisou, email:  

pavel@tiskem.cz, jan@tiskem.cz, telefon: +420 604 829 576, +420 777 801 486, +420 483 312 327.

Vážení čtenáři,
jako každé léto jsem si pro vás připravili dvojčíslo plné tipů na výlety, informací 
z radnice, ale také důležitých zpráv o výročích či uzavírkách. Ráda bych vám za 
celý kolektiv redakční rady popřála klidné a slunečné léto plné pohody a odpo-
činku. Těšit se na vás budeme opět v zářijovém čísle.

za kolektiv redakční rady
Naďa Burianová

<

po liberci
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-  Rada města souhlasí s udělením pověření k zastupování města ve věci správy ICT a jed-
náním se společnostmi A L I S spol. s r.o., Mariánská 538, 470 01 Česká Lípa, IČ 00672416, 
COMEL Internet s.r.o., Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8 – Libeň, IČ 29150183, LSCJAB-
LONEC.CZ s.r.o., Palackého 1006/1, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 28699149, a to v době od 
1.6.2015 do 31.12.2015 a pověřuje starostku města podpisem pověření.  

-  Rada města stanovila kvalifikovaným odhadem podle místa a ceny v místě obvyklé cenu 
pozemku na 10,- Kč za 1 m2, celkem 70,- Kč, k pozemku 2777/3 o výměře 7 m2, které město 
získalo do svého majetku na základě darovací smlouvy.

-  Rada města schválila žádost ředitelky Mateřské školy v Hodkovicích o změnu zápisu školy 
nebo školského zařízení v rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 1. 9. 2015. 

-  Rada města schválila žádost ředitelky Mateřské školy Hodkovice nad Mohelkou o udělení 
výjimky v počtu zapsaných dětí ve třídách pro školní rok 2015/2016 na základě § 23 odst. 
5 zákona č. 561/2004 Sb., na celkových 84 dětí ve třech třídách z důvodu pokrytí žádostí 
o umístění dětí do předškolního zařízení. Kapacita se stanovuje na 28 dětí ve třídě.

Informace ze 12. zasedání rady města 10. 6. 2015
-   Rada města projednala žádost o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

č.44-22/2015/TPČ, kterou předložila společnost Severočeská vodárenská společnost, a. s., 
se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ: 49099469. Předmětem smlouvy je zřízení slu-
žebnosti inženýrské sítě – vodovodní a kanalizační řád a s ním související objekty. Stavbou 
budou dotčeny nemovitosti v majetku Města Hodkovice nad Mohelkou, a to pozemek p.č. 
592 (ostatní plocha) a pozemek p.č. 912 (ostatní plocha), vše v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou. 
Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu 1.000.- Kč + DPH. Rada města předává věc k rozhod-
nutí zastupitelstvu města.

-  Rada města v působnosti valné hromady společnosti TEPLO Hodkovice nad Mohelkou spol. 
s r.o. zvolila předsedu valné hromady společnosti starostku města paní Markétu Khauero-
vou a zapisovatele pana Aleše Zalabáka, schválila výsledky hospodaření TH za rok 2014, 
schválila účetní závěrku za rok 2014, schválila užití zisku po zdanění za rok 2014, schválila 
vyplacení roční odměny pro jednatele společnosti a schválila jeho roční prémiové ukazatele 
pro rok 2015.

-  Rada města projednala žádost manželů K., bytem Český Dub, o pronájem části pozemku p.č. 
1464 (ostatní plocha) o celkové výměře 214 m2 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou. Záměrem 
je využití jako místo pro zařízení stanoviště při pracích pro stavbu rodinného domu. Rada 
města s pronájmem části výše uvedeného pozemku souhlasí za podmínky, že nebude poško-
zena zeleň, která se na pozemku nachází a že nebudou zakryty svislé dopravní značky Dej 
přednost v jízdě a Kruhový objezd, které se na pozemku nachází, ukládá Ing. Janu Plačkovi, 
oddělení ŽPaP zjistit výměru pozemku a ukládá tajemnici po zjištění výměry pozemku 
zveřejnit záměr pronájmu na úřední desce města. 

-  Rada města schválila zapůjčením osobního automobilu Města pro zajištění Letního soustře-
dění mladých hasičů v době od 24. 7. 2015 do 7. 8. 2015. Žádost podala paní Dana Kaplano-
vá, vedoucí mládeže ZO SDH.

Pokračování na straně 6

Městský úřad informuje

Informace z 11. zasedání rady města 27. 5. 2015
-  Rada města schválila žádost o pronájem části pozemku města p.č. 2389/1 (ostatní plocha) 

o velikosti 1000 m2 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou  společnosti 1.jizerskohorská stavební 
společnost, s.r.o. Cena pronájmu je 10 Kč/m2 za rok na, smlouva bude uzavřena na dobu 
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 

-  Rada města schválila žádost o pronájem části pozemku p.č. 3298 (trvalý travní porost) 
výměře 250 m2. Žádost podala paní C., bytem Hodkovice nad Mohelkou.  Cena pronájmu je  
2,-Kč/m2 za rok na dobu neurčitou. 

-  Rada města projednala žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-
4009535/VB/02, kterou předložila společnost ČEZ Distribuce, a. s. Stavbou bude dotčena 
nemovitost v majetku Města Hodkovice nad Mohelkou, a to p. p. č. 214 o výměře 1236 m2 
(ostatní komunikace, ostatní plocha) v k. ú. Jílové u Hodkovic nad Mohelkou. Rada města 
s uzavřením shora uvedené smlouvy souhlasí a předává věc k rozhodnutí zastupitelstvu 
města.

-  Rada města schválila žádost o prodloužení zpevnění části pozemku města p.č. 685 v k.ú. 
Hodkovice nad Mohelkou, způsob využití silnice – Pražská, na hranicích s pozemkem 982 
v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou. Žádost podal pan Jiří Hák, Pražská 316, 463 42 Hodkovice  
nad Mohelkou, IČ 13933728. Celková délka dlažby bude 23 m a šíře od 0,9 m do 1,4 m.

- Rada města vzala na vědomí oznámení o rozdělení společnosti O2 Czech Republic, a.s. 

-  Rada města vzala na vědomí informaci o poukázaných finančních prostředcích na zařízení 
Mateřská škola Hodkovice nad Mohelkou. 

-  Rada města schválila návrh na obsazení volného bytu v DPS Hodkovice nad Mohelkou a při-
děluje bytu č. 16 paní J. bytem Hodkovice nad Mohelkou.

-  Rada města vzala na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Města Hodkovi-
ce nad Mohelkou za rok 2014. V rámci přezkoumání hospodaření byla zjištěna chyba a nedo-
statek závažného charakteru § 10, odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání 
hospodaření územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů tím, že město 
nezveřejnilo způsobem umožňujícím dálkový přístup úplné znění návrhu závěrečného účtu 
včetně celé zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2013. Závěrečný účet 
byl na webových stránkách města chybně zveřejněn ve zkráceném znění pouze se závěrem 
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města. Rada města ukládá tajemnici zajistit 
napříště řádné zveřejnění úplného znění návrhu závěrečného účtu včetně celé zprávy o vý-
sledku přezkoumání hospodaření města, počínaje zprávou za rok 2014.

-  Rada města schválila navržené termíny zasedání rady města a zastupitelstva města ve 2. po-
loletí 2015.

-  Rada města vzala na vědomí informaci o uzavření Dohody o provedení práce s termínem 
od 1. 6. 2015 do 31. 12. 2015 s Ing. Zbyňkem Vavřinou se sjednaným úkolem správa ICT.
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-  Rada města schválila žádost ředitelky Základní školy T.G.Masaryka, Hodkovice nad Mohel-
kou, aby částka ve výši 45.034,99 Kč (pořizovací cena interaktivní babule Smart Board 885 
+ SW) byla převedena z rezervního fondu školy na fond reprodukce investičního majetku 
a s převedením částky 

-  Rada města schválila návrh na obsazení volného bytu v DPS Hodkovice nad Mohelkou a při-
děluje bytu č. 2 panu S., bytem  Stráž pod Ralskem.

-  Rada města projednala návrh Ing. Jana Plačka, oddělení ŽPaP na pojmenování nově vzniklé 
ulice „Nad Školou“ a předkládá věc k rozhodnutí zastupitelstvu města.

-  Rada města vzala na vědomí Protokol o kontrole č.j.: SOC 45/2015 , kde předmětem dotace 
z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu č. 5.1, dvou projektů „Dům s pečovatelskou 
službou Hodkovice nad Mohelkou“ – kontrola nezjistila žádné pochybení při čerpání dotací.

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

Kniha  –  Vladislav Kos 
Hodkovice nad Mohelkou, Liberecká ulice čp. 417

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

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

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

Ovoce – Zelenina, J. Šilarová, náměstí T. G. Masaryka

Městská knihovna, Hodkovice nad Mohelkou, Mánesova ulice 

MěÚ – Hodkovice nad Mohelkou, pokladna

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

PRODEJCI Kulturních kalendářů  Města Hodkovice nad Mohelkou

Výzva občanům – třídění odpadu na hřbitově

Dle § 17 odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech 
a v souladu s obecně závaznou vyhláškou Města jsou 
občané povinni třídit odpad a odkládat ho odděleně 
do nádob k  tomu určených. Na výše uvedeném 
základu žádáme občany, aby na hřbitově třídili 
a  ukládali stuhy, plasty a  sklo (hřbitovní odpad) 
do označených nádob. Bio-odpad prosím odnášejte 
a odkládejte na vyhrazené místo – květiny, hlína, 
plevel,… v pravém zadním rohu hřbitova. Vzhledem 
k vysokým nákladům na likvidaci hřbitovního odpadu 
je nežádoucí, aby výše zmíněný odpad byl smíšen 
s bio-odpadem (např. hlínou). 

Upozornění! Ve středu 3. 6. 2015 byly na hřbitov 
koupeny nové plastové konve na zalévání, ve středu 
17. 6. 2015, tedy po 14. dnech, již na hřbitově není 
žádná! V  nejbližší době již nové konve kupovat 
nebudeme.

Děkujeme za pochopení

Město Hodkovice nad Mohelkou

M + P stravování
Naše firma M + P v provozovně Starý Dub vaří a rozváží obědy  

do firem, domů s pečovatelskou službou apod.

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

 Ö Obědy vaří Miloslav Marek a  Michaela Pešková, každý den se vaří polévka  
a zákazník má možnost výběru ze tří hlavních jídel. 

 Ö Cena oběda je 62 Kč a to včetně dovozu.
 Ö Rádi budeme poskytovat tyto služby i pro Vás.

 

Máte-li o naše služby zájem, informujte se 
na tel. čísle 485 147 088 nebo na adrese:

Michaela Pešková
M + P stravování

Smržov 64, 463 43 Český Dub

Pl
ac

en
á 

in
ze

rc
e



8 9Kulturní kalendář Kulturní kalendář 9

Prohlídky radnice
zajišťuje Městské informační centrum 
Liberec. www.visitliberec.eu

červen – září

pondělí – pátek: 9:00 – 15:00 hod., 

sobota: 9:00 – 11:00 hod.

každou celou hodinu, začátek poslední 
prohlídky je shodný s uvedeným časem 
(s ohledem na konání svateb a slavnost-
ních ceremoniálů v sobotu převážně jen 
prohlídky věže)

OKRUHY A CENY PROHLÍDEK:
I. okruh:

chodby, obřadní síň, balkon a věž 
(cca 45 min.) =  70 Kč český jazyk, 

100 Kč cizí jazyk 

Slevy: Děti od 3 do 15 let, studenti do 
26 let (ISIC nebo jiný studentský průkaz),  
senioři nad 70 let: 35 Kč český jazyk,  
50 Kč cizí jazyk 

Nově nabízíme k I. okruhu voucher na kávu 
do radničního sklípku

II. okruh:

obřadní síň (cca 20 min.) 
= 30 Kč český  jazyk,  50 Kč cizí jazyk 

III. okruh:

věž (cca 20 min) = 30 Kč český jazyk,
30 Kč cizí jazyk, 60 Kč rodinné vstupné

Druhý a třetí okruh je bez nároku na slevy. 

Po stopách Liebiegů
Turistický okruh mapuje stopy Liebiegů 
v Liberci

Jedna z nejvýznamnějších libereckých 
rodin, která na přelomu 19. a 20. století 
významně ovlivnila město a jeho tvář, je 
tématem  libereckého turistického okruhu 
nazvaného „Po stopách Liebiegů”.

Rodina textilních průmyslníků se zasloužila 
o rozvoj průmyslu na Liberecku a firma Jo-
hann Liebieg & Co. svého času zaměstná-
vala tisíce zdejších obyvatel. Jejich liberec-
ké textilní fabrika byla největším výrobce 
látek v celé tehdejší monarchii.

V dnešním Liberci po sobě Liebiegové za-
nechali stopy především v podobě archi-
tektury a architektonických celků. Nový 
turistický a průvodcovský okruh, který roz-
šiřuje nabídku města pro návštěvníky, pro-
vede zájemce více či méně známými místy 
v Liberci.

Objekty a místa jsou označena očíslovaný-
mi skleněnými tabulkami, z nichž se lidé do-
zví základní informace ve čtyřech jazycích. 
K novému průvodcovskému okruhu byla 
také vydána čtyřjazyčná brožura, která je 
volně dostupná na městském informačním 
centru spolu s mapovým podkladem, podle 
něhož mohou turisté putovat po Liberci.

Trasa návštěvníky zavede na 17 míst. Na-
příklad do Liebiegova městečka, na původ-
ní sídliště Domovina, k vilám rodiny či na 
Libereckou výšinu.
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Linka 540 340 Liberec – Hodkovice – Turnov (dopravce ČSAD Liberec,a.s.), bude 
v  době letních prázdnin jezdit podle výlukového jízdního řádu. Důvodem je 
uzavírka silnice III/03527 v obci Žďárek.

Popis opatření: s ohledem na možnosti provozování autobusů po objízdných trasách, 
jejich délku a  současně s  ohledem na další technologické možnosti (časy obratů 
autobusů…) bude většina spojů vedena z Hodkovic po rychlostní komunikaci I/35, což 
znamená, že ve směru od Hodkovic na Turnov dojde k vynechání zastávek Hodkovice 
n. Moh., Jílové; Žďárek, obec; Žďárek, Hvězda a Paceřice, Rohanka. V opačném směru od 
Turnova do Hodkovic je možné obsloužit zastávky Paceřice,Rohanka a Žďárek,Hvězda, 
vynechány tedy budou jen zastávky Žďárek, obec a Hodkovice n. Moh., Jílové.

U dopoledních spojů č. 7, 9 a 11 ve směru do Turnova je časově možné vedení po 
objízdné trase přes Frýdštejn a Jenišovice, tím lze zachovat obsluhu zastávky Hodkovice 
n.Moh.,Jílové. Pro zmírnění dopadů pro cestující z Jílového je dále možné zavést první 
ranní spoj č.1 do Turnova již z Jílového (odjezd v 5:02), odkud pojede přes Hodkovice, 
kde bude zároveň přípoj pro cestující do Liberce. Večer v opačném směru lze prodloužit 
do Jílového spoj č. 22 (pravidelně vedený jen v úseku Turnov – Hodkovice), přičemž 
v Hodkovicích autobus vyčká na přípoj od Liberce. Další možností pro cestující z/do 
Jílového je využít spojení linkou 540 151 Hodkovice – Frýdštejn, kde je návaznost na 
linku 530 341 Jablonec n. Nisou – Turnov.

 Omlouváme se všem občanům za případné komplikace.

VÝLUKA AUTOBUSOVÉHO SPOJENÍ  
od 1. 7. 2015 do 31. 8. 2015 – JÍLOVÉ
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Rekonstrukce železničního mostu 
přes ulici Pelíkovická

V období od 13. 7. 2015 do 22. 11. 2015 bude během rekonstrukce železničního 
mostu přes ulici Pelíkovická provedena úplná uzavírka této silnice III.třídy č. 28713. 

Osobou odpovědnou za zajištění uzavírky, její vyznačení a vyznačení obchůzné trasy pro 
pěší je zástupce zhotovitele stavitel p. Miloš Krumpár mobil: 606 602 170. 

Celá objížďková trasa bude vedena po silnicích III. třídy z Hodkovic nad Mohelkou přes Jílové 
(sil.III/03527), Bezděčín, Frýdštejn (sil. III/28724), Anděl Strážce (sil. III/28719), Rychnov 
u Jablonce n.Nisou (sil. III/28715), Pelikovice, Radoňovice až do části zástavby v katastru 
Hodkovic n. Mohelkou východně od trati ČD Liberec – Turnov (sil. III/28713). 

Po stejných komunikacích bude vedena objížďková trasa rovněž v opačném směru. Obchůz-
ná cesta pro pěší bude po dobu výluky na železniční trati vedena svahem drážního tělesa, 
dále podél kolejí s přechodem přes koleje v železniční stanici Hodkovice nad Mohelkou.

! ! ! !
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PNEUSERVIS Pavel Šulc 

 

Provozní doba od 8.30 hodin.

Telefon: 721 806 695
 

Adresa:
LESNÍ 473 (KOLONIE)

463 42 HODKOVICE NAD MOHELKOU

IČO: 15703614
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Jeďte zdarma na dovolenou s Českým rozhlasem Sever!

 Vítěz vzejde z výsledků hlasování na webových stránkách Českém rozhlase Sever. Kromě 
vítězného obrázku budou dále vybrány další čtyři snímky, jejichž autoři získají zajímavé 
věcné ceny. 

„Je úplně jedno, odkud fotografie bude. Lidé jí budou moci udělat při výletu na Ještědu, 
na pláži v Řecku nebo třeba na poznávacím zájezdu pod Eiffelovou věží. Atraktivitu 
fotografií nebude nikdo posuzovat, záležet bude pouze na hlasech, které snímky obdrží 
v internetovém hlasování,“ říká ředitel Českého rozhlasu Sever Milan Knotek. 

Soutěž Cestujeme se Severem odstartovala 8. června a končí 20. srpna 2015! Zapojte se 
i vy a pošlete nám fotku s logem a třeba zrovna vyhrajete. 

Nalaďte si Český rozhlas Sever, v Jablonci n.N. a okolí, na Českodubsku, v Chrastavě, 
v Hodkovicích nad Mohelkou  na 102,3 FM. 

Český rozhlas Sever vyhlásil prázdninovou soutěž s názvem 
Cestujeme se Severem. Princip je jednoduchý – pokud budete 
kdekoliv na dovolené nebo výletu, vyfotografujte se tam 
s logem Českého rozhlasu Sever a snímek pošlete na e-mail: 
cestujeme@sever.rozhlas.cz

www.rozhlas.cz/liberec/porta

Ráda bych poděkovala učitelům naší školy za práci odvedenou ve školním 
roce 2014/15. 

Vedle výchovy a vzdělávání věnovali dětem čas v kroužcích, připravovali je pro 
celou řadu soutěží, organizovali mimotřídní akce, vystoupení pro veřejnost, 
motivovali žáky k třídění a sběru odpadu, vedli je k zájmu o přírodu, sport, 
kulturu a četbu. 

Výsledky jejich práce zveřejňovali ve školním časopise. Dále se vzdělávali 
a své nové poznatky vřazovali do vyučování. 

V závěru školního roku připravili pro své žáky zajímavá projektová vyučování. 

Všem učitelům, žákům i rodičům přeji krásné prázdniny.

Mgr. Dana Kolomazníková, ředitelka školy

Poděkování ředitelky školy

ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU 
2015/2016

Nový školní rok 2015/16 bude zahájen v úterý 1. září 2015

Prvňáčci  
v 8.00 hod.  

na Městském úřadu  
v Hodkovicích n. M.

Žáci 2. – 9. ročníku 
v 9.00 hod.  

před budovou ZŠ.
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Občané našeho města výrazně  
přispěli k ochraně životního prostředí

Občané města Hodkovice nad Mohelkou již několik let zodpovědně třídí papír, 
plasty, sklo, textil, elektroodpad, pračky a ledničky. 

 y  Nyní můžeme přesně vyčíslit kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin 
či vody jsme díky recyklaci ušetřili. 

 y  V loňském roce bylo občany města vytříděno 128 televizí, 22 monitorů, 651,13 kg 
drobných elektrozařízení, 131 ledniček a praček a dále 104,73 tun ostatního tříděné-
ho odpadu (papír, plast, sklo, nápojový karton, textil).

 y  Toto množství dle propočtů firem ASEKOL s.r.o. a EKO-KOM a.s. které realizaci zpět-
ného odběru a recyklaci vysloužilých spotřebičů pro město Hodkovice nad Mohel-
kou zajišťují, představuje celkovou úsporu 779,33 MWh elektřiny, 1.558,79 m3 ropy, 
178,57 m3 vody, dále 1,77 tun primárních surovin a snížení emise skleníkových ply-
nů o 128,091 tun CO2 ekvivalentu, (viz Certifikát Environmentálního vyúčtování 
a Osvědčení o úspoře emisí).

Informace zastupitele

Město Hodkovice nad Mohelkou začalo 
spolupracovat s polským městem Wegliniec od 
roku 1996 a o pár let později byla podepsána 
smlouva o spolupráci. Osobní pozvání jsem 
obdržel i přesto, že už nejsem starostou města. 
Musím přiznat, že mě toto pozvání potěšilo 
a velice si ho vážím a beru ho jako odměnu 
za dlouholetou vzájemnou spolupráci. Mohu 
říci, že se naším přátelům v Polsku podařilo 
za uplynulých 25 let několik větších investič-
ních akcí a též zlepšit údržbu města obdobně 
jakou nás v Hodkovicích nad Mohelkou. Tak, 
jako vedení našeho města se snažilo vytvářet 
lepší a lepší podmínky pro rozvoj města a pro 
spokojený život v něm, tak i ve Weglinieci se 
podařilo a daří se vytvářet dobré podmínky 
pro spokojený život občanů. Na jednání byli 
pozváni nejen všichni za-
stupitelé města Wegliniec 
od počátku samosprávy, 
ale i všichni starostové 
družebních měst a to kro-
mě ČR i ze SRN a Norska. 
Všichni se účastnili, ale tak 
trochu mě mrzelo, že naše 
paní starostka nenašla čas 
k účasti na tomto slavnost-
ním setkání. Na jednání 
jsem obdržel poděkování 
a plaketu za dlouholetou 
spolupráci našich měst, 
kterou předávám paní sta-
rostce. Věřím, že bude spo-
lupráce našich měst i nadá-

Vážení a milí spoluobčané, v květnu t. r. jsem obdržel z polského družebního měs-
ta Wegliniec pozvání k účasti na slavnostním zasedání u příležitosti 25. výročí zří-
zení nové samosprávy města po politických změnách v roce 1989, které se konalo 
dne 27. 5. 2015. 

le pokračovat, a to nejen mezi vedením měst, 
ale i mezi složkami města jako je ZŠ, MŠ, hasi-
či, sportovní klub apod. 

Závěrem této informace mi dovolte touto 
cestou vyjádřit poděkování jménem nového 
starosty Města Wegliniec pana Stanislawa 
Mikolajczyka Vám, občanům našeho města 
a i vedení města za dobrou spolupráci v uply-
nulém období.

Vážení spoluobčané a milí přátelé, děkuji 
Vám, že jste věnovali chvilenku času této in-
formaci a přeji

 Vám krásný a pohodový život v našem 
krásném městečku Hodkovice nad Mohelkou.

S úctou Vás zdraví
Antonín Samek, zastupitel města
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Čuřil jede do Prahy
V  neděli 14.června 2015 se uskutečnilo v  Semilech Krajské kolo v  požárním 
sportu dorostu, kam z  Okresního kola postoupil člen našeho hasičského sboru  
Petr Kraus (Čuřil). 

Soutěží jako jednotlivec v disciplíně 100m překážek a dvojboj. Svými výkony nezklamal, nechal 
všechny své soupeře za sebou a jako vítěz Libereckého kraje postoupil na Mistrovství České 
republiky dorostu SH ČMS v požárním sportu, které se koná 11. a 12.července 2015 v Praze. 
Blahopřejeme Petrovi k postupu a přejeme mu co nejlepší umístění na mistrovství ČR.

Restaurace Pod kostelem
Otevřeno denně

Nabízíme 
hotová jídla  minutky  

plzeňské pivo  svijanská 450

Zajistíme oslavy všeho druhu
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RůŽOVÁ 125, HODKOVICE NAD MOHELKOU,  739 086 258

Sbor dobrovolných hasičů 
Hodkovice nad Mohelkou

Vás srdečně zve na

oslavy 150. výročí svého 
založení

Akce se koná 29. 8. 2015 

na náměstí T. G. M. v Hodkovicích nad Mohelkou

Začátek akce je naplánován na 13:00 hodin

 Výstava požární techniky
Slavnostní nástup

Představení činnosti SDH
Ukázka vyprošťování osob

Zakončení proběhne v KD Hodkovice n/M,

K poslechu a tanci hraje Krakatit,  
vstupné dobrovolné.

Program:
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Významné dny:
5. 7. Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje – Státní svátek
6. 7. Den upálení mistra Jana Husa – Státní svátek

6. 8. Světový den boje za zákaz jaderných zbraní – Den Hirošimy
12. 8. Mezinárodní den mládeže

Vyznané osobnosti:
4. 7.  Louis Armstrong, americký jazzový zpěvák a trumpetista  

(115. výr. nar.)
14. 7. Helena Šmahelová, česká spisovatelka (105. výr. nar.)
18. 7. Eda Kriseová, česká spisovatelka (75. výr. nar.)
24. 7. Alfons Mucha, český malíř, grafik a ilustrátor (155. výr. nar.)

5. 8. Guy de Maupassant, francouzský spisovatel (165. výr. nar.)
14. 8.  Ernest Thompson Seton, kanadský spisovatel, zakladatel skautingu 

(155. výr. nar.)
26. 8.  Milan Codr, český publicista, spisovatel a televizní komentátor  

(90. výr. nar.)
28. 8. Václav Kaplický, český spisovatel a publicista (120. výr. nar.)

Městská knihovna

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

Kontakt:
telefon: 482 725 796, 605 854 107
e-mail: knihovna.hodkovice@tiscali.cz
web:  www.knihovnahodkovice.webk.cz
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Dovolená v knihovně bude

od 3. srpna do 7. srpna 2015 

a od 24. srpna do 28. srpna 2015.Ceny inzerce A5 CELÁ A5 1/2 A5 1/4 A5 1/8 BAREVNÁ
ZÁKLAD 500 Kč 300 Kč 200 Kč 100 Kč 1 500 Kč

3 po sobě jdoucí  
vydání, sleva 10 %

450 Kč 270 Kč 180 Kč 90 Kč 1 350 Kč

6 po sobě jdoucích  
vydání, sleva 15 % 

425 Kč 255 Kč 170 Kč 85 Kč 1 275 Kč

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

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

Ceník inzerce v KK platný od 1. 1. 2013

Byla nalezena v popelišti v horní části 
pravěkého naleziště mezi Dolními Věstoni-
cemi a Pavlovem. Nález učinil tým archeo-
loga Karla Absolona. Absolon u samotného 
nálezu nebyl přítomen – sošku nalezli děl-
ník Josef Seidl a technický vedoucí výzku-
mů Emanuel Dania. Ve zbytcích pravěkého 
ohniště o průměru asi 10 metrů ležela soš-
ka společně s kamennými nástroji a zvíře-
cími kostmi a byla rozlomena na dva kusy. 

Venuše je 11,5 cm vysoká a v bocích 4,3 
cm široká. Zajímavostí je výrazná styliza-
ce obličeje, nepřítomností krku, mohutnost 
povislého poprsí a boků. Na zadní straně 
jsou patrné rýhy znázorňující zřejmě tuko-
vé zářezy.

V létě 2004 byla soška zkoumána po-
mocí tomografu ve Fakultní nemocnici 
u sv. Anny. Do té doby se badatelé čtyřikrát 
pokoušeli zjistit složení materiálu, z něhož 

byla vyrobena. Poslední výsledky potvrdily, 
že plastika je z jemné hlíny smíchané s vo-
dou. Jsou v ní ale navíc i malá bílá zrníč-
ka, což může být vysrážený vápenec nebo 
úlomky kostí. Byl také objeven další detail; 
na hýždích sošky byl nalezen otisk prstu 
asi desetiletého dítěte.

Soška je uložena v Moravském zem-
ském muzeu v Brně. Vystavována je pouze 
ojediněle a v běžné expozici je nahrazena 
kopií. Její hodnotu stanovili v roce 2004 
američtí starožitníci na 40 milionů dolarů.

Od roku 2008 je archeologické naleziště 
Dolní Věstonice včetně Věstonické venuše 
národní kulturní památkou.

Vznik a výrobu Věstonické venuše po-
psal Eduard Štorch ve svém románu pro 
mládež Lovci mamutů.

Hana Vaňková

??? Věděli jste, že… ???

Věstonická venuše je keramická soška nahé ženy vyrobená z pálené hlíny a datovaná 
do období 29 000 – 25 000 př. n. l.. Je považována za jednu z nejstarších dochovaných 
keramických sošek na světě a vyvrací domněnku, že keramika nebyla v době paleolitu 
ještě známá.

13. července 1925 byla nalezena soška Věstonické venuše?
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Husovy oslavy v Hodkovicích
V  letošním roce si připomínáme významné výročí – 600 let od 
mučednické smrti Mistra Jana Husa. Mistr Jan Hus byl římskoka-
tolický kněz, český středověký náboženský myslitel, reformátor, 
kazatel a mistr na pražské univerzitě. Reformoval také pravopis, 
odstranil spřežky a zavedl  do české abecedy diakritiku.

Za svoji kritiku mravního úpadku církve 
byl označen za kacíře. Když odmítl odvolat své 
učení, byl 6. července 1415 v Kostnici upálen.

Husův odkaz si lidé začali připomínat ne-
jen v době národního obrození, ale i jako ná-
rodní manifestaci ve 20. a 30. letech minulého 
století. Také v Hodkovicích pořádali Češi Huso-
vy oslavy k posílení národního ducha.

O povolení oslav se žádal hodkovický měst-
ský úřad a policejní ředitelství v Liberci. Povo-
lení bylo udělováno s podmínkou, že o pořádek 
bude pečováno dostatečným počtem pořadate-
lů, že veškerá zákonná a policejní ustanovení 
budou přesně dodržena a že veřejný klid a po-
řádek nebude rušen. Za to byl osobně zodpo-
vědný hlavní pořadatel. Pokud byla na místo 
oslav z příkazu policejního ředitelství vyslána 
hasičská hlídka, byl účtován poplatek 10 Kč.

Husovy oslavy se konaly na Kalvárii většinou 
s tímto programem:

– uvítání přítomných
– proslov pozvaného řečníka
– zapálení hranice
– zazpívání písně „Hranice vzplála“
– zazpívání československé hymny.

Píseň „Hranice vzplála“ vznikla již v 19. stole-
tí a její první sloka má tato slova:

Hranice vzplála tam na břehu Rýna,
na ní umírá dálné vlasti syn.
A vůkol něho kacíře proklíná
temnoty vášeň velebíc svůj čin.
A vy se ptáte; kdo v těch plamenech?
toť Mistr Jan – toť nejslavnější Čech!

Také po ukončení 2. světové války oslavy 
krátce pokračovaly. V r. 1948 skončily tak, že 
o tom dokonce informovaly regionální liberec-
ké noviny pod názvem „Hodkovičtí byli pře-
kvapeni...“

Zde je znění článku v původní podobě.

Místní rada osvětová v Hodkovicích ozná-
mila v prvních dnech měsíce července pořad 
oslav Mistra Jana Husi. Plakáty hlásaly, že 
účastníci slavnosti odejdou průvodem s lam-
piony ku hranici, kde mělo být vzpomenuto 
památky kostnického mučedníka.

Občané však marně čekali na uspořádání 
průvodu, pořadatelé nepřišli a teprve po dlouhé 
době bylo oznámeno, že hranice nebyla připra-
vena a že se tudíž slavnost vůbec nekoná.

Tak skončila vzpomínka na Mistra Jana 
Husa v Hodkovicích bez lampionového průvo-
du a bez tradiční hranice. Když se hodkovičtí 
občané vraceli za tmy do svých domovů, pomy-
sleli si jistě, že by bylo třeba, aby letošní oslavu 
Mistra Jana Husi neopomenul hodkovický kro-
nikář zapsat do obecní kroniky.

Takto neslavně tedy skončily Husovy osla-
vy v Hodkovicích a dále už se neopakovaly.

Památka na Mistra Jana Husa je stále v po-
vědomí Čechů – v r. 2005 se Jan Hus umístil na 
7. místě v anketě „ Největší Čech“.

František Nejedlo, 
Sdružení rodáků a přátel Hodkovic

KINO – ČERVENEC 2015 
MIMOŘÁDNÉ PŘEDSTAVENÍ

MĚSTSKÉ KINO V HODKOVICÍCH NAD MOHELKOU

zve všechny diváky na představení úspěšného amerického filmu

PADESÁT ODSTÍNů ŠEDI
PÁTEK 3. ČERVENCE OD 19.00

Doporučená přístupnost je 15 let!

PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI, zdroj: www.fiftyshades-movie.co.uk

Akce v červenci a srpnu 2015
11. 7. Rallye Bohemia

25. 7. Beach volejbal smíšených dvojic – SK volejbal 

15. 8. Volejbalový turnaj smíšených družstev – SK volejbal

22. 8. Líný tenis – SK hokej

Střelecká soutěž – PuSiPiR 3. kolo

29. 8. 150 let hasiči Hodkovice
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HODKOVICKÝ STONEHENGE

Archeologové díky metodě radiokarbono-
vého určování stáří datují postupnou kon-
strukci Stonehenge do let 3100 až 1900 př. 
n. l. Základním posláním stavby byla (a je) 
sounáležitost člověka s krajinou a jeho úcta 
k  přírodě, Zemi, Měsíci a  Slunci. Vše bylo 
(a je) součástí jednoho velkého propojeného 
harmonického rituálu a celku.

Od léta 2014 se jeví, že tato podkova v mi-
nulosti tvořila úplný kruh. Při vykopávkách   
z roku 1920 byla pod jedním z kamenů nale-
zena láhev portského vína. Na štítku láhve byl 
vyznačen i rok a toto víno pocházelo z roku 
1810. Zátka však shnila a většina vína vytekla.

Námět sblížení Slaola (Slunce) a Lahan-
ny (Měsíce) jako účelu stavby Stonehenge je 
velice sugestivně popsán v knize Bernarda 
Cornwella Svatyně. Jedná se o úchvatný ro-

Inspirace první: Stonehenge, prehistorický monument ve Wiltshire v Anglii, patrně nejznámější 
evropská megalitická stavba. Tvoří jí 121 stojících několikatunových vztyčených kamenů, uspořá-
daných do složitých kruhů a řad. Je předurčena a stvořena ke kultovním a astronomickým účelům. 
Zprostředkovávala spojení s energií jak zemskou tak vesmírnou, sledovala pohyb nebeských těles 
a vyzývala k úctě k nim. Stavba zřejmě sloužila i k prozaickým věcem, jako bylo určování přesné 
doby setby, tedy jakýsi pravěký kalendář. V době pravěku však nešlo o pouhou setbu v dnešním 
slova smyslu, ale veškeré působení přírodních sil na člověka a jeho zpětného působení na přírodu.

aneb Hodkovický kamenný kruh

mán, představující uměleckou rekonstrukci 
pravděpodobného průběhu stavby a jejích 
motivů. 

Inspirace druhá: V  Čechách je již po-
měrně známý Holašovický kruh, neboli tzv. 
jihočeské Stonehenge. Je to novodobá mega-
litická stavba připomínající slavné anglické 
megality Stonehenge či Rollright Stones. Podle 
psychotroniků má údajně nejsilnější energii ze 
všech tuzemských megalitů postavených člo-
věkem. Holašovickou kamennou stavbu tvoří 
25 obřích kamenů poskládaných do kruhu 
o průměru 30 m. Stavbu realizoval na vlast-
ním pozemku místní usedlík pan Václav Jílek, 
a to podle návrhu psychotronika Pavla Kozá-
ka, který o kruhu říká:„Je to výjimečné místo, 
v němž člověk může najít leccos pro svůj duchovní 
rozvoj a lze je využívat i jako doplněk léčby.“

Inspirace třetí: Místo samo. Jednou na 
procházce a v přemýšlení, co dál, jsem ne 
zcela vědomě zabloudila na místo, které mne 
samo donutilo zastavit se. Podívala jsem se 
na naše město. Leželo ochráněno okolními 
kopečky v poklidném čase očekávání jara. 
Bylo pod mrakem, foukal vítr a sem tam ještě 
ležel sníh. Ve chvíli, kdy jsem se zadívala na 
věž kostela, zdálo se mi, že se pomalu vzda-
luje, jakoby plula do dálky. Věž byla stěžeň 
na lodi a vlny střech domů se vzdouvaly pod 
její přídí. Obraz se zastavil a mraky proříznul 
sluneční paprsek, osvítil pouze náměstí a věž 
radnice, ostatní zůstalo v mlze, podivném 
okrajovém šedomodrém světle. Nosím sebou 
stále fotoaparát a tak jsem se rychle snažila 
ten prchavý okamžik zachytit. I když fotka 
má tu moc a schopnost, zachytit nevratitel-
nou vteřinu... než jsem vše připravila bylo 
to pryč. Nepodařilo se mi to. Ten obraz mi 
však zůstal v paměti. Přes nalétaný porost, 
spadlé stromy, keře... to byl krásný, zajíma-
vý, neobvyklý, nezapomenutelný pohled na 
celé Hodkovice. Od té chvíle jsem se nemohla 
zbavit myšlenky na to, že právě tohle mís-
to má v sobě jakousi jedinečnost a nějakou 
magickou schopnost. Je odtud vidět opravdu 
celé město, v bezpečné náruči vršků kolem. Je 
možné tu ráno počkat na první paprsek a ve-
čer se se sluncem rozloučit. Je možné tu při-
vítat tichý vstup měsíce nad krajinu. Všem, 
koho jsem ulapila, jsem na potkání vyprávěla, 

jak je to tam úžasné, krásný výhled a že by-
chom to místo měli nějak umocnit. Uchopit 
tu jeho schopnost, sílu a vytvořit z něj místo 
setkávání. SLUNOVRAT je ten správný čas. 

Inspirace čtvrtá: Letní slunovrat slavili 
naši předkové od úsvitu civilizace. Vyrostlo 
kolem něj mnoho zvyklostí a rituálů, kte-
ré v dnešní době opět ožívají. Tenhle svátek 
sebou přináší silnou ohnivou energii. Žha-
vé slunce je na samém vrcholu svojí pouti! 
Hodí se proto pro rituály, přinášející ochranu 
a obranu pro sebe i děti, domácí zvířata a celý 
dům. Posilujeme svoji vnitřní sílu a jasnou 
mysl. Je to také tradiční čas sběru bylin a ča-
rování s bylinami a květy. Kromě ohně je svá-
tek spojen také s vodou. Je dobré navštěvovat 
posvátné prameny, věštit díváním se do vody 
nebo vykonávat koupele pro zdraví a štěstí.

Stejně jako předchozí sabat čarodějnic, 
který se odehrál kolem prvního máje, i toto 
období je velice oblíbené pro svatby a zásnu-
by. Datum: 21. června na severní polokouli, 
21. prosince na jižní. Jména svátku jsou např.: 
Litha, Svatojánská noc, Midsummer a patří 
k nim božstva jako: Vesta a Iuno (římské); 
Amaterasu (japonská), Re a další sluneční 
božstva, Lugh (keltský). Vše je umocňováno 
symboly: sluneční kolo, sezónní květy a byli-
ny - slunečnice, růže, Brigitin kříž, svastika. 

V tento den se dostává Slunce do zenitu, je 
to jeho nejvyšší bod na obloze. Starobylý svá-
tek slunce si proto skoro všechny zemědělské 
společnosti nějakým způsobem připomínaly. 
Je to nejdelší den v roce a Slunce se jeví, jako-
by nehnutě viselo na obloze. Latinský výraz 
pro slunovrat doslova znamená "slunce stojí 
nepohnutě." Starobylé svatyně a kamenné 
kruhy jako Stonehenge byly orientovány 
tak, aby zvýraznily světlo při východu slun-
ce o slunovratu. 

Slunovrat si lidé připomínali také rozdě-
láváním velkých ohňů na kopcích, na místě 
mezi Nebem a Zemí. Vedle této rovnováhy 

Stonehenge holašovický kruh Pokračování na straně 24
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Nebe a Země je svátek také časem, kdy je 
možné hledat rovnováhu mezi vodou a oh-
něm. Jedním takovým zvykem bylo zapalo-
vat velká kola, která se kutálela z kopce až do 
vody. Tím se symbolicky zažehnávala ničivá 
síla žhavého Slunce a lidé si tak připomínali, 
že od tohoto dne bude slunce na obloze klesat.

Některé rady :-)) kolem Slunovratu: 
 y  Ozdobte se i oltář květy, které jsou žluté, 
rudé, bílé, růžové a fialové. Vezměte si na 
sebe kousek zlata nebo něco žlutého, v bar-
vě Slunce. Božstva můžete v tomto rituále 
reprezentovat žlutými svícemi.

 y  Čarujte s bylinami! Můžete si namíchat 
magickou koupel, uvařit speciální čaj-lek-
tvar nebo v rámci rituálu vytvořit požeh-
naný váček s bylinami. Jinou možností je 
požádat byliny, aby odnesly z vašeho života 
trápení, a po rituále jej zahrabat do země 
nebo vhodit do ohně.

 y  Nasbírejte svatojánské byliny. Šalvěj, roz-
marýn, tymián, bazalka, levandule, svato-
jánský kořen a další.

 y  Udělejte oheň, Svatojánský oheň a rozjí-
mejte nad ním. Můžete prosit o ochranu, 
kterou ohnivá energie dobře umí - ochranu 
před závistivci, věřiteli, nemocí. Napište si 
také, k čemu chcete získat odvahu a sílu, 
které jsou také dary ohnivého živlu.

 y  Se svými blízkými si připomeňte tento svá-
tek. Jděte ven do přírody. Naučte svoje děti 
poznávat byliny, udělejte fotky, navštivte 
nějaké starobylé místo ve svém okolí. Je jich 
všude plno, stačí se rozhlédnout!

 y  Tento svátek je nejdelší den v roce, tak zů-
staňte vzhůru - vytrvalci mohou podle zvy-
ku čekat na úsvit a rozjímat se Sluncem.

 y  Bubnujte a tančete. Rozhýbejte svoje tělo 
spirálovým tancem, který oslavuje slunce, 
uspořádejte bubnovací kruh. Energie je 
přímo hmatatelná a dá se využít k vyslání 
společného přání!

 y  Udělejte něco pro druhé. Svátky jsou o po-
hostinnosti. Slunce je symbolem sprave-
dlnosti, která je zde pro všechny, sluneční 
světlo přichází každý den pro každého, bo-
háče i pro chudáka.

 y  Nasbírejte květy a uvijte z nich věnec, který 
si můžete vyvěsit nebo jej spálit v ohni.

 y  Uvařte si nebo upečte něco se svatojánský-
mi bylinami, jako bazalka, šalvěj, tymián 
nebo rozmarýn. Tomatová omáčka nebo 
polévka je také vhodná. Závěrem hostiny 
může být ovocný salát, který připomíná 
sladkost tohoto období. 

 y …

Skutečnost v  noci z  20. na 21. června 
2015 na místě Hodkovického kamenného 
kruhu. Z  doporučovaných námětů na vše, 
co se má a dá dělat při Slunovratu, jsme le-
tos stihli jen něco…:-)) Také sluníčko čekalo 
na to, co mu ukážeme, tak vystrčilo jen jeden 
slaboučký paprsek, zato vody bylo kolem nás 
spousta.

Na závěr jen několik slov:
Jsem ráda, že jsme to místo v Hodkovi-

cích objevili. Vznikl prostor pro hodkovický 
kamenný kruh. Jsem ráda, že za pomoci ně-
kolika přátel, vzniklo magické místo a že tam 
lze přijít vlastně kdykoliv. Je možné si tam 

na chvíli usednout (díky Petře za kruhové 
ohniště a pařezy na sezení). Je možné dívat 
se na město, počkat na světlo, které dokáže 
namalovat prchavý, ale neskutečně krásný 
obraz a dívat se. Je to nové místo pro setkání 
s přáteli i se sebou samým. 

Jestli jste to nestihli, máte možnost se 
tam zastavit během roku. 

Jděte a najděte (si) Hodkovický kamen-
ný kruh. 

Nezapomeňte však při každé návštěvě 
vzít sebou kámen a položit jej na první za-
kládací monument. 

Zastavte se v čase i v prostoru, zastavte 
se sami v sobě. Budete možná překvapeni. 
Když to nestihnete dříve, přijďte v  sobotu 
21. prosince na zimní slunovrat. To přiletí 
do Hodkovic nad Mohelkou Anděl a  used-
ne do Velké kaple a u Hodkovického stone-
henge se opět sejdeme a možná, že si bude-
me moci říci, že se rok 2015 vydařil.

Darina Martinovská
(za HAD a Rodáky)
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Na konci školního roku 2014/2015 odchází do důchodu  
paní Dáša Vrátilová a paní Marcela Neuhäuserová,  

obě dlouholeté učitelky naší mateřské školy.

 Spolupracovnice z MŠ i zřizovatel – Město Hodkovice n. M. 
děkují oběma za jejich obětavou práci pro děti,  

za celou dobu jejich působení.

 Do dalších let jim přejeme pevné zdraví, rodinnou pohodu 
a radost do dalších dní.

 
Kolektiv MŠ a Markéta Khauerová – starostka města

PoděkováníSpolečnost  MICONEX s.r.o. je výrobcem technologických zařízení pro 
polovodičový průmysl se sídlem v LIBERCI a hledá do svých řad nové 
zaměstnance na volné pracovní pozice: 
 

 dělník/ce opracování polotovarů 
 montážní dělník 
 svářeč plastů 

 
Všechny uchazeče, kteří mají chuť pracovat, učit se novým věcem, kteří 

potřebují změnu a hledají novou výzvu, rádi zaškolíme v našem 
zaškolovacím středisku. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dále přijmeme do týmu uchazeče, kteří mají znalost s obráběním na 
soustruhu/fréze a s obsluhou CNC stroje na pozice: 

 
 obráběč plastů 
 obsluha CNC 

 
NABÍZÍME: 

 zázemí stabilní společnosti 
 příjemný kolektiv  
 odpovídající finanční mzdové ohodnocení 
 prémie, odměny, bonusy 
 příspěvky na dopravu, na stravování 
 dovolenou navíc 

 
 
 
 
 
 
 

Podrobné znění celé inzerce naleznete na našich webových stránkách www.miconex.cz, 
popřípadě zasílejte své životopisy s vybranou pracovní pozicí na 

marta.vackova@miconex.cz   
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Stává se již tradicí, že druhý víkend v èervenci se motoristiètí fanoušci tìší na tradièní Rally 
Bohemia.  Rally Bohemia odstartuje již v pátek 10.èervence veèer ceremoniálním startem v 
Mladé Boleslavi na Staromìstském námìstí, kam vás všechny srdeènì zveme. V sobotu 
11.èervence dopoledne budou technické pøejímky a testovací rychlostní zkouška 
(shahedown) na oblíbeném úseku v Hrdloøezích. Odpoledne už zaène Rally Bohemia 
naostro první etapou v okolí Železného Brodu. V sobotu nebude chybìt ani diváky hojnì 
navštìvovaná RZ Bondy v Mladé Boleslavi. Nedìlní etapa se bude odehrávat na tradièních 
rychlostních zkouškách v tìsném blízkosti Mladé Boleslavi a úspìšné posádky pøivítáme 
na rampì na Staromìstském námìstí v nedìli 12.èervence v odpoledních hodinách. Rally 
je zaøazena do  Mistrovství Evropy v rally historických automobilù, Mistrovství Èeské 
republiky v rally, Mistrovství Èeské republiky v rally historických automobilù, poháru RRC a 
na své si pøíjdou i milovníci rallyových Legend.  Generálním partnerem soutìže je 
automobilka Škoda Auto, a.s. Fanouškùm pøejeme krásné zážitky a tìm, které rally 
neokouzlila, dìkujeme za toleranci pøi dopravních omezeních. 

PØEHLED UZAVÍREK

den uzavírka RZ silnice, ulice vedoucí RZ spojení

11.7. 8:00 - 14:00 Shakedown Hrdloøezy Pavel Votrubec 606 844 218

  9.7. 

11.7.

23:00 - 1:00 

12:00 - 20:00
RZ Bondy

tø. Václav Klementa od Bièíku po parkovištì 

u 8.brány ŠA, Èechova, Galetova, Mjr. 

Frymla, Jiráskova, Palackého, Nerudova.

Vít Beránek 776 669 060

11.7. 12:00 - 23:00 RZ Sychrov

Sychrov, Radostín, Tøtí, Vrchovina, 

Sedlejovice, Hodkovice n.M., Radoòovice, 

Pelíkovice, Košova, Rychnov

Tomáš Brzek 739 960 971

11.7. 13:00 - 24:00 RZ Šumburk

Desná, Pustiny, Svìtlá, Pøíchovice, 

Rejdice, Èeský Šumburk, Šumburk, Sladká 

Díra

Jaroslav Stadler 602 168 005

11.7. 13:30 - 0:30 RZ Bzí
Dupanda, Tìpeøe, Chlístov, Veselí, Bzí, 

Splzov
Luboš Hušek 721 971 050

12.7. 7:00 - 15:30 RZ Lobeè Bezdìdice, Nosálov, Lobeè, Skramouš Marek Doležal 737 305 558

12.7. 7:15 - 16:00 RZ Vinec

Vinec, Rokytovec, Malé Horky, Strenice, 

Nimìøice, Dolní Cetno, Podkováò, Kovanec, 

Skalsko

Ondøej Havel 723 498 050

12.7. 8:00- 17:00 RZ Staromìstská

Regnerova, Bezdìèínská, Vinecká, Pod 

Borkem, Štyrsova, Pražská, Na Šafranici, 

Vinièná, Pražská brána, Staromìstské 

námìstí

Jiøí Grubner 773 004 280


