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Obecní info Červenec 2019 

27.7. GRILOVANÁ „KEJTA Z BEJKA“ na hřišti ve Voděradech od 18 

hodin. Přijďte si pochutnat na výborném grilovaném hovězím mase. Porce je třeba dopředu 

objednat nejpozději do 20. července do 18 hodin buď na hřišti nebo u pana Michala 

Sotony na telefonu 731 705 510.  

Úřední hodiny obecního úřadu každý čtvrtek 19 – 21 hodin.  

Otevírací doba knihovny ve Voděradech je každý pátek od 16 do 17 hodin. 

Otevírací doba knihovny ve Džbánově je každý čtvrtek od 18 do 19 hodin. 

Zájemci o samovýrobu dřeva z obecního lesa se mohou hlásit u p. Jiskry na 

telefon: 725 885 776. 

 Zapůjčení sportovišť zajišťuje: Voděrady –  Lorencová Jaroslava 608 244 553  

      Džbánov –  Harapát Jiří      605 176 000  

Od 1.7.2019 se stává farářem evangelického sboru Mgr. Ladislav Havelka. Spolu 

s manželkou a čtyřmi syny bude od července bydlet na faře ve Džbánově. 

Přejeme jim, aby u nás nalezli domov a ve Džbánově se jim dobře žilo. 

PLÁNOVANÉ AKCE: 

Grilovaní sezona 2019 na hřišti ve Voděradech proběhne v těchto termínech:  

17.8.2019 – Ryby na grilu  
Samozřejmě se můžete přijít na hřiště „občerstvit“ kterýkoliv den v podvečerních hodinách. 

7.9.2019 - Odpoledne napříč generacemi  

28.9.2019 - Slavnost u příležitosti udělení obecního znaku a vlajky  

Umístění družstev SDH Džbánov v soutěži v požárním sportu 7. okrsku 

Džbánov muži  – 2. místo 

Džbánov ženy  – 1. místo 

Žádáme spoluobčany o trpělivý přístup ke stavebním pracím, které v současnosti  

probíhají při výstavbě chodníku ke hřbitovu. Děkujeme za pochopení. Obecní 

zastupitelstvo. 

Spolek přátel Růžového paloučku Vás srdečně zve na tradiční Slavnost na Růžovém 

paloučku, která se koná v neděli 7.7.2019 od 14 hodin. Více informací  o této akci zjistíte 

na: www.ruzovypaloucek.cz  

 

 

http://www.ruzovypaloucek.cz/
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INFORMACE OD POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY 

Chodci, cyklisté a řidiči senioři v dopravě – 2. část 

Cyklista – Cyklista je řidič nemotorového vozidla, tzn. také účastník silničního provozu. Jízda pod 

vlivem alkoholu je stejně jako u řidičů vozidel na kole zakázaná a pokuty nejsou zrovna nízké. Pokud by 

cyklistovi policisté naměřili do 1 promile alkoholu v dechu, hrozí mu pokuta od 2.500 do 20.000 korun, nad 

1 promile alkoholu v dechu 25.000 až 50.000 korun pokuty a stejně tak, když se cyklista odmítne dechové 

zkoušce podrobit. Na kole se jezdí při pravém okraji vozovky, a pokud je zřízen jízdní pruh pro cyklisty nebo 

stezka pro cyklisty, je povinnost jich cyklista užít. Cyklista mladší 18 let je povinen mít na hlavě za jízdy 

řádně připevněnou ochrannou přilbu. Policisté však doporučují, aby přilbu nosili všichni cyklisté bez rozdílu 

věku. Dítě mladší 10 let smí jet na silnici jen pod dohledem osoby starší 15 let. K osvětlení cyklisty zákon 

říká, že cyklista je povinen za snížené viditelnosti mít za jízdy rozsvícen světlomet s bílým světlem svítícím 

dopředu a zadní svítilnu se světlem červené barvy nebo přerušovaným světlem červené barvy. Je-li vozovka 

dostatečně a souvisle osvětlena, může cyklista použít náhradou za světlomet svítilnu bílé barvy s 

přerušovaným světlem. K výše uvedenému příkladu převážení nákupních tašek a jiných zavazadel na 

jízdním kole se vztahuje ustanovení zákona, které hovoří o tom, že cyklista nesmí jet bez držení řídítek, 

držet se jiného vozidla, vést za jízdy druhé jízdní kolo, ruční vozík, psa nebo jiné zvíře a vozit předměty, 

které by znesnadňovaly řízení jízdního kola nebo ohrožovaly jiné účastníky provozu na pozemních 

komunikacích. Kdo z vás někdy vezl na řídítkách těžké nákupní tašky tak jistě ví, před čím chci varovat. 

Nákupní taška pak při potřebě udělat nějaký manévr často převezme řízení kola za vás, což ohrožuje nejen 

vás samotné, ale i ostatní účastníky silničního provozu. Proto doporučujeme si opatřit na jízdní kola košíky 

či jiné nosiče. Pokud byste potřebovali za jízdní kolo připevnit vozík, je to možné, avšak zákon vám povoluje 

připojit přívěsný vozík do maximální šířky 90 cm, který bude mít vzadu dvě červené odrazky 

netrojúhlelníkového tvaru. Pokud chce cyklista přejet vozovku na druhou stranu a použije k tomu přechod 

pro chodce, musí kolo vést. Pokud užije přejezd pro cyklisty, musí se přesvědčit, zda může vozovku 

bezpečně přejet, aniž by ohrozil sebe nebo ostatní účastníky silničního provozu. Stejně jako chodci jsou i 

cyklisté jedni z nejvíce zranitelných účastníků silničního provozu a proto je na místě opatrnost a 

ohleduplnost.  

Řidič – senior – o řízení vozidla bychom zde mohli psát sáhodlouhé povídání, nicméně co je pro 

řidiče – seniory nad 65 let důležité při řízení vozidla je mít u sebe potvrzení o zdravotní způsobilosti. 

Lékařské prohlídce je řidič povinen se podrobit nejdříve 6 měsíců před dovršením 65 a 68 let a nejpozději 

pak v den 65. a 68. narozenin. Po 68 roce věku pak každé dva roky. Řidič je povinen mít při řízení toto 

potvrzení u sebe a na výzvu policisty mu jej předložit. Pokud řidič toto potvrzení nemá, hrozí mu pokuta ve 

výši 5.000 až 10.000 korun plus zákaz řízení od 6 měsíců do 1 roku. Občas se jako policisté setkáváme s tím, 

že starší lidé jsou od určitého věku méně pozorní, zhoršuje se jim zrak, stabilita, sluch a tak podobně a je 

pro ně těžší se přizpůsobit současné extrémně rychlé dopravě.  

V úvodu jsem ještě slíbila informaci k ježdění na vozítkách segway. Na ten zákon pohlíží jako na 

osobní přepravník a hovoří tak, že na a osobním přepravníku se samovyvažovacím zařízením nebo 

obdobném technickém zařízení se lze na chodníku, stezce pro chodce, stezce pro chodce a cyklisty nebo na 

odděleném pruhu pro chodce na stezce pro chodce a cyklisty nebo na pěších a obytných zónách pohybovat 

nejvýše rychlostí srovnatelnou s rychlostí chůze. Obce mohou nařízením vymezit na svém území místa, kde 

je provozování těchto přepravníků zakázáno a tato místa je povinna označit dopravní značkou.  

Krásné letní dny přeje 

por. Ing. Markéta JANOVSKÁ  
tisková mluvčí policie Pardubického kraje 


