THERMICA RALLY LUŽICKÉ HORY 2012

28. dubna 2012
UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
V letošním roce máme opětovnou možnost být svědky automobilového závodu Thermica
Rally Lužické hory. V naší obci bude v letošním ročníku startovat rychlostní zkouška, která
dál povede přes Horní i Dolní Řasnici a končit bude v Krásném Lese. Po celé délce trasy bude
v době rychlostní zkoušky hlavní silnice od základní školy až po pískovnu pro VEŠKERÝ
PROVOZ (I PĚŠÍ) zcela UZAVŘENA, takže je nutné s tímto omezujícím opatřením
počítat. Start bude u zastávky autobusu naproti škole a dál trasa povede po hlavní silnici směr
Horní Řasnice. Celá trasa bude na kritických místech ohraničena bezpečnostní páskou kterou
je přísně zakázáno překračovat !!! Pokud nedojde k nějakým změnám, které samozřejmě
mohou nastat, bude tento úsek uzavřen hodinu před startem, tedy v 11:00 hodin. Uzavření
trasy je dáno průjezdem žlutého signálního vozidla. Těsně před samotným startem, cca. 30
min. pak celou trasu zkontroluje traťový komisař a bezpečností technik, který uzavření
potvrdí. Od této chvíle tak trasou neproklouzne ani myš. Budou následovat další dvě vozidla
která již projedou vysokou rychlostí a po nich v 12:02 odstartuje první posádka. Dodržujte
tedy pokyny pořadatelů a respektujte uzavírky trasy. Nesnažte se vjíždět nebo vstupovat
na hlavní silnici.
Provoz bude obnoven až po projetí všech závodníků a ukončení obou rychlostních zkoušek.
Během přestávky nebude provoz obnoven. Ukončení závodu se předpokládá kolem 18:00
hodiny. Na startu rychlostní zkoušky bude přítomno jak vozidlo záchranné služby tak i hasičů
pro případ akutní potřeby.
Po projetí všech závodníků bude silnice opět otevřena. Signálem bude projetí označeného
doprovodného vozidla, jehož průjezd silnici nejen uzavře ale i následně obnoví. Je jasné, že
ne všichni jsou z tohoto automobilového svátku nadšeni, ale věřím, že budou mít pro
fanoušky tohoto sportu pochopení. Po celé trase v naší obci budou na kritických místech stát
naši hasiči, kteří budou pořadatelům pomáhat zajistit trasu. Do obce bude samozřejmě
přístup od Nového Města pod Smrkem a vyloženě omezeni budou na uvedenou dobu pouze
občané bydlící přímo u hlavní silnice. Přístup do spodní části obce bude zajištěn okolo
Obecního úřadu po vedlejší cestě a dále kolem samoobsluhy a Škrabánků. Cesta u kostela
bude uzavřena. A proto bude přístup z horní konce vesnice umožněný po hlavní cestě podél
Unitexu a dále okolo Obecního úřadu. Dodržujte tedy pokyny pořadatelů a respektujte
uzavírky trasy. Nesnažte se vjíždět nebo vstupovat na hlavní silnici.
V době závodu je zakázán jakýkoliv pohyb po trati, jak pěších tak i vozidel takže by bylo
vyloženě nebezpečné se pokoušet projít či projet po silnici, kde bude závod probíhat,
respektujte prosím pokyny pořadatelů a nesnažte se přejít silnici tam kde je to zakázáno.
Nepouštějte také vaše čtyřnohé mazlíčky na cestu. Pokud parkujete automobil na hlavní
silnici, tak si jej v rámci vlastní bezpečnosti přeparkujte. Auta zde budou jezdit vysokou
rychlostí a jejich řidiči nepředpokládají pohyb osob nebo dokonce vozidel na trati. Startovat
budou v minutových intervalech, takže se zde ani nedá hovořit o „ruské ruletě“.
Pravděpodobnost střetu se závodním vozidlem by byla spíše jistá, než pouze pravděpodobná.
Jenom pro doplnění. Den před závodem, tedy v pátek 27. dubna, bude dána možnost
závodníkům si trasu projet. Vozidla budou označena a jejich řidiči jsou povinni řídit se
zákonem o provozu na veřejných komunikacích, tedy dodržovat zákonnou rychlost v obci.

Přehled uzavírek a kontrolních bodů je stanoven na druhé straně tohoto sdělení.
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Unitex - časová kontrola. Příjezd vozidel a jejich pojíždění na start.
Zastávka – start rychlostí zkoušky.
Statek – zcela uzavřena komunikace okolo kostela. Nutno objet vrchem.
Resselova vila – zcela uzavřen výjezd z objektu a ulička podél hospody.
Ulička u truhlárny – uzavřena.
Most u Sommerů – zcela uzavřen pro provoz.
Úvoz u Mazurků.
Most u Kavúrů a Saučuků.
Myslivna – zcela uzavřen provoz z dolní části obce.
Zatáčka u Kosinů.
U Krausů.
Křižovatka u Skanzenu a vlakové zastávky Srbská.
Zatáčka u včelína.

Případné dotazy lze zodpovědět na tel. čísle vedoucího RZ pana Špačka 723 510 192
nebo na Obecním úřadě. Pokud vznikne v souvislosti se samotným závodem na vašem
majetku jakákoliv škoda, nahlaste jí neprodleně na tel. pana Špačka ještě v průběhu
závodu nebo nejbližšímu pořadateli. Děkujeme.

