Černožický zpravodaj č.3/2013
Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vám předložit letošní 3.číslo místního
zpravodaje.
Aktuálně ze života Černožic:
Informace z obce
Firma Hydroizol provedla opravu střechy na č.p. 19, po
vysušení stropu a vymalování se už budou moci nastěhovat
všichni nájemníci.
Byla provedena výměna oken v budově zdravotního
střediska a v pravé části kulturního domu.
Výběrové řízení na dodavatele stavby – zateplení MŠ
vyhrála firma Stavokonstrukt Liberec.

Podrobnosti o opravách a termínu uzavření školky se
rodiče dozvědí na informativní schůzce v pondělí
3.6.2013 v 17.00 hodin v zasedací místnosti obecního
úřadu.
___________________________________________
Veřejná schůze zastupitelstva obce Černožice
se koná v pondělí 10. června 2013 v 19.00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu.
Obec Čenožice, Sbor dobrovolných hasičů a TJ Sokol
zvou malé i velké
v sobotu 1. června 2013 od 14.30 h na
***SPORTOVNÍ ODPOLEDNE PRO DĚTI ***
v areálu u sokolovny – registrace na atletické soutěže
(hod, běh, skok daleký) od 14.30, zahájení v 15.00 hodin.
Čekají vás i další disciplíny a soutěže o sladké odměny.

KANOISTICKÝ ODDÍL TJ SOKOL ČERNOŽICE
pořádá při příležitosti oslav 60. výročí založení oddílu
SETKÁNÍ ČLENŮ KANOISTICKÉHO ODDÍLU
v sobotu 8. června 2013 od 15.00 hodin na loděnici
Program: 15.00 slavnostní zahájení
15.30 prohlídka loděnice
16.00 prezentace závodníků
16.30 závody pamětníků
19.00 taneční zábava

* dětský koutek, občerstvení, výstava fotografií
Místní organizace Českého svazu zahrádkářů
ve spolupráci s kulturní komisí srdečně zve na
“SRAZ ZAHRÁDKÁŘŮ A DŮCHODCŮ”,
který se koná v sobotu 15.června 2013 od 16h
v areálu loděnice.
************************************************

CYKLOSTEZKA OTEVŘENA
Cyklisté využívající Labskou cyklotrasu se dočkali
nové,26 kilometrů dlouhé cyklostezky, vedené
převážně po březích Labe, mimo provoz automobilů.
Nový úsek je využitelný pro pěší, cyklisty, z velké
části také pro bruslaře. Investoři z Královéhradecké

labské doufají, že stezka bude využitelná v zimě
rovněž pro běžkaře. Podobně jako na nejmodernějších
cyklostezkách v Česku jsou i tady na několika místech
umístěny také sčítače, které monitorují počet lidí na
stezce. „Bruslaři však musí počítat s omezením mezi
obcemi Lochenice a Smiřice,“ upozornil Luboš Tuzar,
starosta města Smiřice. Pozemky se v těchto místech
nepodařilo vykoupit, a tak chybí i souvislé propojení
stezky, které by umožnilo pohyb sportovců na in-line
bruslích. Problém by se však do tří let měl vyřešit.
Podobné omezení v délce 800 metrů platí pro in-line
kvůli památkářům také v Josefově,“ informoval Luboš
Tuzar.
Příprava stavby cyklostezky trvala šest let, samotná
stavba 1,5 roku a stála 67,5 milionu korun.
Jan Ritter, Labská stezka
Stezka pro chodce a cyklisty se společným
provozem (smíšená)
Co se smí? Co se nesmí?
Obousměrný provoz cyklistů i chodců – dva
protisměrné proudy bezmotorové
dopravy.
Cyklisté: Pohybujte se v pravé části stezky,
předjíždějte a objíždějte zleva. Jezděte velmi
ohleduplně a pozvolna především tam, kde jsou na
stezce také chodci či bruslaři anebo lze jejich náhlý
výskyt v daném místě očekávat (nároží, vstupy,
lavičky, přístřešky). Zvláštní pozor dávejte především
na pohyb dětí, dětských kočárků, starších osob a psů ,
předvídejte jejich nejnepříznivější pohyb. Pokud je to
nutné, raději výrazně zpomalte či zastavte – na stezce
jste nejsilnějším účastníkem provozu, můžete závažně
ohrozit ostatní i sebe. Jestliže na sebe potřebujete
upozornit, použijte například cinknutí zvonkem či
zvolání.
Chodci: Pohybujte se v pravé části stezky.
Nezapomínejte na to, že kolem vás mohou jezdit
cyklisté, při kvalitním povrchu a dostatečné šířce též
bruslaři. Proto se chovejte ohleduplně a předvídatelně,
především náhle neměňte směr chůze a nedělejte
prudké pohyby. Jestliže vás jde více, ponechávejte
vlevo vedle sebe dostatek volného místa pro průjezd
cyklistů, případně bruslařů. Pokud jste s dětmi nebo se
psy, zamezte jejich volnému neuspořádanému
pohybu po stezce, který by ohrozil nejen je, ale i vás,
cyklisty a bruslaře.
Bruslaři: Pohybujte se v pravé části stezky,
předjíždějte a objíždějte zleva. Nezapomínejte na to, že
při bruslení zabíráte největší šířku stezky, přičemž
neustále měníte svůj průjezdný profil a přemisťujete se
relativně rychle. Buďte proto velmi ohleduplní a držte
se výše uvedených zásad pro cyklisty i chodce. V
případě nutnosti zaměňte bruslení za volnou jízdu
setrvačností, čímž zmenšíte svůj profil a umožníte tím
vzájemné vyhýbání.

Motoristé: Po stezce se nesmíte pohybovat ani do ní
vjíždět, zastavit a stát; můžete ji pouze překonávat v
příčném směru jen na místech k tomu určených a
příslušně označených, není-li dopravním značením uvedeno
jinak.
JARNÍ DEN – ANEB KDO A JAK SE POHYBOVAT NA
STEZKÁCH PRO CYKĹISTY A PRO CHODCE.

Před vámi se otevírá den jako stvořený pro vyjížďku
na kole, při níž načerpáte nové síly, uklidníte mysl a
protáhnete tělo ztuhlé z vězení kancelářského křesla.
České luhy a háje nabízejí stále se rozšiřující síť
cyklostezek, z nichž si pro svůj výlet vyberete jednu i
vy. Jenže ouha! Místo klidu a nekomplikované jízdy
se na cyklostezce začínáte proplétat skupinkami
šourajících se důchodců, matek tlačících kočárky,
otců honících své ratolesti ujíždějící na odrážedlech,
vyhýbáte se divokým partám bruslařů a k tomu
setřásáte z lýtka dorážejícího ratlíka. Je podobný
Babylon na cyklostezkách v pořádku nebo má i pohyb
na cyklostezce svá pravidla?
Úplně na začátku je důležité pravidlo silničního
provozu, které zřejmě velká část cyklistů nezná?
Odbočili jste tedy ze silnice na cyklostezku, ale i tady
je třeba mít stále na mysli, že pravidla pro provoz na
pozemních komunikacích platí i zde, protože
označenou cyklostezku zákon chápe jako pozemní
komunikaci.
Vzduch voní rozkvetlými stromy a vlnky na Labi se
lesknou jako roztavené stříbro. V tom se před vámi
objeví tři mladé ženy kráčející vedle sebe a tlačící před
sebou kočárky. Maminky i s kočárky jsou chodkyně a
po této stezce samozřejmě jít mohou. Jen by neměly jít
tři vedle sebe, protože zákon povoluje na stezce
pohyb pouze dvou chodců vedle sebe. Zazvonili jste,
matky rychle uvolnily cestu a pokračujete dál.
Zahleděli jste se zasněně do studentských let, které
vám připomněly vlasy jedné z maminek, a v tom
musíte udělat kličku kolem klučíka na odrážedle!
Málem jste ho přejeli! Jel správně vpravo a jeho
tatínek na něj volá až o kousek dál. Mohli jste jej svou
nepozorností ohrozit. Děti na odrážedlech na stezky
patří, jen jejich pohyb musí korigovat rodiče, pokud
dětičky ještě samy nejsou schopny rozpoznat, kde mají
jet. Maminky, děti na trojkolkách a vy – chodci a
cyklisté. Pravidla říkají jasně: chodec nesmí ohrozit
cyklistu a cyklista chodce! Tedy ohleduplnost a
obezřetnost by měla vyřešit většinu situací, vždyť
nejsme na závodní dráze ani rytířském kolbišti!
V nohách už cítíte jemnou únavu, a tak do zatáčky
nevjíždíte moc rychle – naštěstí. Vyřítila se z ní proti
vám skupinka čtyř bruslařů. Z vašeho pruhu zajeli zpět
do svého, minuli jste se jen o vlásek. Ano, jezdí se
vpravo, a tak měli uhnout. Po mírném šoku a po projetí
zatáčkou se před vámi objeví ve stejném směru
jedoucí, již z dálky pohledná, mladá cyklistka. Nedá
vám to, šlápnete do pedálů, abyste se jí za jízdy zeptal
třeba na to, jestli nebude poblíž nějaké občerstvení,
kde byste ji mohl pozvat na iontový nápoj. Jenže

pozor, nemůžete jet vedle ní bok po boku, zákon to
zakazuje. Cyklisté smí jezdit pouze jeden za
druhým. Takže vám podle zákona nezbývá, než ji na
drink pozvat hned při předjíždění a ujíždět dopředu pití
objednat.
Z rozmýšlení nad tím, jestli objednat malinový či
broskvový osvěžující nápoj, vás vytrhne psík, který se
tu odkudsi vzal a vypadá, že není vaší společnosti
nakloněn. Štěká a ňafá na vaši botu v klipsu míhající
se stále dokola před jeho očima. Okřikujete ho,
přidáváte na rychlosti, ale pes je stále u vás. Po chvilce
se konečně ozve hlas ječící paničky: „Hektorku fůůj!“
Hektorek náhodou poslechl, přestal dorážet a běží k
dámě na podpatcích, která se na vás dívá jako na
nepřítele těch nejmilejších zvířátek. Jenže na vině
nejste rozhodně vy, ale panička! Porušila zákon tím, že
pes ani jiné zvíře nesmí jen tak volně pobíhat po
pozemních komunikacích, ale i na cyklostezkách musí
jít při paničce na vodítku, aby neohrožoval třeba právě
cyklisty.
Před sebou vidíte konečně boudu s občerstvením, kde
chcete nejen zahnat žízeň, ale hodilo by se i něco
tvrdšího na uklidnění nervů po takových strastech na
„prý“ poklidné cyklostezce. Jenže když se při příchodu
k okýnku ptáte v duchu svého strážce zákona: „Můžu
si dát při jízdě na kole pivo?“, odpoví jasně: „Ne!“
Víno? Ne! Kořalku? Ne! Barevnou limonádu? Ano.“
Cyklista je účastníkem silničního provozu a pro něj
platí, stejně jako pro řidiče motorových vozidel, zákaz
řízení pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové
látky. V situaci, kdybyste si i to pivo dali, musíte
počítat s tím, že pokud by pak policista při jízdě
zkontroloval váš dech a našel v něm alkohol, jednalo
by se o přestupek, za který zákon ukládá pokutu od
deseti do dvaceti tisíc korun. A kdybyste naneštěstí
způsobili dopravní nehodu jinému nebo i třeba sami
sobě přivodili pád z kola, musíte počítat s tím, že
pokud byste ještě byli ve stavu vylučujícím způsobilost
k řízení, bude vás čekat pokuta od pětadvaceti do
padesáti tisíc korun.
Po vypití limonády a marném čekání na pohlednou
cyklistku, která asi na křižovatce odbočila jinam,
nasadíte pro jistotu a svou ochranu na hlavu přilbu a
vyjedete vstříc dalším kilometrům cyklostezky linoucí
se malebnou krajinou, na které už vás téměř nic
nemůže překvapit. Samozřejmě vy dobře víte, že
musíte být ve střehu, protože téměř nic znamená, že
nějaké překvapení se vždycky může objevit a to nejen
při pohybu na cyklostezkách.
Mnoho šťastných kilometrů a návratů při
cyklistických vyjížďkách!
Autor: Aleš Mergental, tiskový mluvčí Policie ČR
v Uherském Hradišti
********************************************
* Prodej krmiv ZOOFLOR ve čtvrtek 27.6. ve 13.10 h.
u prodejny Hruška
* Prodej zmrzliny v ul. Nádražní za příznivého počasí
denně od 11ti do 19ti h
--------------------------------------------------------------------------------Černožický zpravodaj vydává a tiskne Obec Černožice, Generála
Svobody 268 , 503 04 Černožice; č. 3/2013 vyšlo v květnu 2013

--------------------------------------------------------------Odpovědná osoba: MUDr. Hana Dostálová.
Číslo 3/2013 vyšlo v květnu 2013
Písemné znění Vašich příspěvků předejte v kanceláři
OÚ Černožice nebo zašlete na e-mail.adresu:
cernozice@iol.cz nebo andrejsova.h@seznam.cz

