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Radnice na svých internetových stránkách zveřejnila jistě „důležitý“ dokument o přípravě
motoristů na zimná sezónu. Nic proti, samozřejmě je potřeba varovat spoluobčany před
nebezpečím zimy. Ovšem článek je napsán řekl bych velmi pěknou humornou formou. Já se při
čtení dobře bavil, otázka jestli jsou stránky Města Třebíč tím pravým místem pro humoristické
články. Hned ze začátku cituji: „Motoristé by si měli co nejrychleji zažít odlišný způsob jízdy“. To
znamená, řidiči začněte jezdit smyky, hrabejte při jízdě do kopce, ať vás pak zima nepřekvapí!
Doufám, že se na silnicích Třebíčska dle rady radnice rozpoutá rallye.

      

  

Dále nás radnice poučuje: „V případě provozu vozidla za mlhy, sněžení nebo hustého deště je
nutné zadní mlhovky použít vždy, což někteří řidiči přes letní sezonu zapomněli.“
Řidiči, vy jste ale neřádi, to se vám musí připomínat, že i v létě se používají mlhovky, ať je
jakékoli počasí!! To proto, abyste to přes léto nezapomněli a nemuseli se to na podzim a v zimě
zase učit. Takže pro příští jaro i léto jedna rada: používejte mlhovky vždy, ať vám to radnice
nemusí připomínat jací jste lajdáci a zapomínáte je používat!! To ještě není vše!

  

„Na používání zimních pneumatik si mnozí řidiči již zvykli a pokládají výměnu pneumatik za
samozřejmost. Nikdo přesně neví, kde se před ním na silnici může objevit dopravní značka
„zimní výbava“, která od 1. listopadu do 31. března označuje úsek, kde je použití zimních
pneumatik povinné.“  Milý řidiči, až pojedete 4.dubna po úseku dálnice D1 od Jihlavy na
Humpolec a zastaví vás policie a nebudete mít zimní výbavu, řekněte, že to za vás platí radnice
Třebíč, bo oni neví že tato část vyhlášky platí až do 30.4. A pokud přesně na radnici nikdo neví
kde se značka může objevit, vězte, že v Kraji Vysočina je to pouze onen zmíněný úsek dálnice
D1, a jinak všechny úseky lze samozřejmě najít na různých místech na internetu. Takže, že by
na vás značka někde vykoukla ze křoví aniž o tom ví příslušné orgány, které tato místa zveřejní,
tak to se může stát pouze v mozcích naších radních.

  

 A bonbónek nakonec? „V případě výbavy vozidla je na každém řidiči, co si do vozidla umístí
nad rámec povinné výbavy, vhodná je škrabka na led, popřípadě funkční rozmrazovač na led
nejlépe umístěný mimo vozidlo,...“  Tak s tím si lámu hlavu už pěkných
pár dní. Stále totiž nevím jak umístit do vozidla něco a zároveň nejlépe tak, aby to bylo mimo
vozidlo. Napadá mě nějak to přimontovat ze spodu na nárazník, nebo na výfuk. Ale mám obavu
aby i onen rozmrazovač nepřimrzl a já neostrouhal.. No ale třeba bystřejší čtenář pochopí...
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 Milá radnice, děkujeme za upozornění a pište dál, humoristických plátků nám třeba jako soli!

  

  

Jan Zeman
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