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OBRAZEM: ZÁVOD PADESÁTEK NA 121 MINUT V NECHÁLOVĚ

PÁTÝ ROČNÍK „závodů padesátek na 121 minut“, který se již tradičně
koná u obce Kobyly-Nechálov, se uskutečnil uplynulou sobotu. Účast
byla hojná, celkem 29 pekelných strojů! Trasa vedla částečně po polní
cestě a po místní asfaltové komunikaci. Závod byl rozdělen do tří kategorií, a to Jawa klasik, Jawa speciál a Simson. Start proběhl hromadně a to tak, že všichni závodníci na výstřel vyběhli ke svým strojům, nasadili přilbu, nastartovali a jeli. Jedno kolo měřilo 2025 metrů.
Vyhrál ten závodník, který za 121 minut ujel nejvíce kol. Nejen tyto závody, ale spoustu dalších akcí pořádá parta nadšenců, která již před
osmi lety založila organizaci SOPKA 2007 o.s., (od příštího roku z.s.).
Výsledky: Jawa klasik: 1. „Johny“ – 50 ujetých kol, 2. Mlejnek Martin – 50 ujetých kol, 3.
Volf Honza – 48 ujetých kol, Jawa speciál: 1. Černý David – 7 ujetých kol, 2. Kofránek Karlos – 5 ujetých kol, Simson: 1. Kovář Pepa – 53 ujetých kol, 2. Šrytr Michal – 37 ujetých
kol, 3. Kunt Lukáš – 35 ujetých kol.
Josef Kovář, Foto: Veronika Tichá

Výtvarnou soutěž „Namaluj si draka“ pořádá OC Forum v Liberci ve spolupráci s Libereckým deníkem.
V zítřejším vydání naleznete na této straně 13 soutěžních prací MŠ a podrobnosti, jak můžete hlasovat.

INZERCE

Liberecký kraj dokončil další stavbu ROP:
„Rekonstrukce silnice II/282 Loktuše - Loučky“
Předmětem projektu byla rekonstrukce
2,8 km silnice II/282 od křižovatky II/283
„Na Špici“ v Loktuších až do Louček směrem na Koberovy.
Na základě vypracované diagnostiky vozovky byla provedena rekonstrukce obrusné a ložné vrstvy vozovky. V celém úseku
došlo k odstranění původního asfaltového
krytu a jeho nahrazení novou zesílenou
ložnou a obrusnou vrstvou. V místech zjištěných lokálních poruch byla provedena
nutná sanace podloží. V celém úseku byla
vozovka zvýšena o 20mm, přičemž bylo
zachováno původní klopení jízdních pru-

hů. Jednotná šířka komunikace je v celém
rekonstruovaném úseku 6,5 m. Součástí
stavby bylo rekonstrukce krajnic, průřez
náletové zeleně, rekonstrukce odvodňovacího systému, včetně rekonstrukce a částečné výměny propustů. Zároveň došlo
ke kompletní výměně svislého dopravního
značení, provedení nového vodorovného
dopravního

OBJEKTIVEM ČTENÁŘE

značení a výměně a doplnění nových svodidel.
Součástí stavby bylo vybudování autobusových zastávek v obci Vesec. Komunikaci
nové v celé obci lemují silniční obrubníky.
Souběžně byla jako investice obce realizována výstavba chodníků.
Zhotovitel stavby Strabag a.s. na stavbě
pracoval od května do října 2015 v souladu se smlouvou a časovým harmonogramem. V současné době je celý úsek
na základě souhlasu o předčasném užívání opět plně využíván motoristy. Investor
zároveň zažádal o kolaudaci celé stavby.

DRAKIÁDA na letišti v Hodkovicích se konala
o uplynulém víkendu. Foto: Barbora Švejnohová
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Projekt „Rekonstrukce silnice II/282 Loktuše - Loučky“ “, CZ:1.13/1.1.00/41.01390, byl financovaný
z Regionálního operačního programu (ROP) NUTS II Severovýchod v oblasti podpory „Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury“, kde 100%
uznatelných nákladů bude hrazeno z prostředků EU a ostatní výdaje pak z rozpočtu Libereckého kraje. Stavební náklady jsou téměř 21,5 mil. Kč bez DPH.

