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Vážení spoluobčané, 
velice si vážím toho, že Vás i letos mohu 
oslovit v této adventní době. Mnozí z nás 
mají advent spojený se zvláštním pocitem 
radosti, štěstí a těšení na vše hezké, co 
souvisí s prožíváním Vánoc.
Míváme krásné představy, co všechno 
bychom chtěli stihnout, zaplavují nás ušlech-
tilé city a pohnutky, které v době vánoční 
zjihlosti působí tak samozřejmě, ale za chvíli 
se přejí jako vánoční cukroví a vyvanou jako 
vůně jehličí. Přeji nám všem, abychom se 
toho přílišného předvánočního shonu a hlo-
mozu vyvarovali, odolali všem lákadlům 
(bez čeho všeho se neobejdeme) a dovedli 
si všímat těch věcí, které přináší klid a mír 
do našich domovů. Vždyť to nejkrásnější 
kouzlo Vánoc bývá utkáno právě ze 
vzpomínek na radost našich nejbližších 
a z rodinné pohody. 
Ve slavné biblické kapitole o lásce můžeme 
zaslechnout slova vyznání: …lásku kdybych 
neměl, jsem jako dunící kov a zvučící zvon. 
Při honbě za co nejlepšími výkony a v touze 
udělat vše perfektně někdy zapomínáme na 

to nejdůležitější: obyčejnou lidskou laskavost 
a ochotu naslouchat tomu druhému. Přeji 
nám všem (i celé naší společnosti), abychom 
se dokázali ztišit a zaposlouchat i do hlasu 
na té druhé straně, abychom jen neřinčeli 
a neunikalo nám to, co má v životě hodnotu 
největší, jak po důkladné úvaze rekapituluje 
biblický autor: největší z nich je láska. 
Toto číslo našeho občasníku je takové zvo- 
nové, zvonky k Vánocům tak nějak patří: 
zavzpomínáme zde na éru, kdy naši obec 
proslavila zvonárna pana Manouška, i jeho 
příběh nezdolné víry ve svou práci a budou-
cnost nás může přimět k zamyšlení. Blíží se 
okamžik, kdy naši nejmenší budou s napětím 
očekávat ten nejkrásnější zvuk na světě 
– cinkot Ježíškova zvonečku. Přeji Vám 
všem, ať i Vám oznamují v nadcházejícím 
roce do života jen ty dobré zprávy, hodně 
zdraví, optimismu a lásky, a kdyby se přece 
jen dostavily i smutky a úzkosti, tak ať Vám 
hlas naděje a víry v lepší budoucnost nikdy 
nezanikne v hlomozu toho nepříjemného. 
Krásné svátky a šťastný nový rok!

Ing. Jana Chiniová, starostka obce

Zastupitelstvo obce Česká 
a pracovníci obecního úřadu

přejí všem občanům Vánoce plné štědrosti,
pohody, lásky, klidu 

a v novém roce hodně štěstí,
zdraví, osobních a pracovních úspěchů.



    Obec Česká informuje

Dokončení výstavby garáže 
a přístřešku u OÚ Česká
Výstavba garáže a přístřešku u obecního 
úřadu v České byla zahájena 1. 7. 2016. Cena 
dle smlouvy byla stanovena na 1 068 353 Kč, 
dotace z JM kraje poskytnutá na základě 
Programu rozvoje venkova činila 200 000 Kč. 
Dílo vyhotovila firma „Přemysl Veselý, stavební 
a inženýrská činnost, s.r.o. Brno“. K dnešnímu dni 
je již stavba  dokončena, zkolaudována a předána 
k užívání.

Výstavba dětského hřiště
Možná jste si všimli, že v prostoru u Améby a také na zahradě MŠ nám přibyly nové herní 
prvky. Z velké části se podařilo investice vynaložené na zkvalitnění volnočasového vyžití a pro 
radost našich nejmenších (celkové náklady 568 197 Kč) uhradit z dotace, kterou obec získala 
z Ministerstva pro místní rozvoj (ve výši 397 737 Kč). Dílo provedla firma BONITA GROUP 
SERVICE, s.r.o. z Tišnova.
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    Finanční a informační výbor obce připravuje
V rámci zájmu finančního výboru o to, aby naše obec byla více transparentní, navrhli jsme 
a bylo schváleno zveřejňování smluv obce na webu obce. Smlouvy jsou důležitým zdrojem 
informací pro občany. Budou zveřejňovány smlouvy od 1. 1. 2017, a to na základě směrnice 
a pod odborným dohledem advokátky. Následně na jaře 2017 máme v úmyslu po důkladné 
diskusi a zjištění všech souvisejících aspektů zřídit transparentní účet obce.
 O těchto krocích vás budeme informovat v dalších číslech Občasníku. Záměrem je přiblížit 
občanům informace o hospodaření obce a také na hospodaření dohlížet.

 Julie Kamanová, předseda finančního výboru



03

    Návrhy a požadavky občanů obce Česká k 15. 11. 2016

  Návrhy a požadavky občanů obce Česká
/k 15. 11. 2016/ Řešení 

1 Vybudovat osvětlení mezi ulicí Novou a Bau32. Osvětlení bude vybudováno v rámci realizace rekonstrukce VO na ulici Hlavní. Není 
znám termín realizace, odhad je rok 2017. 

2 Opravit cestu mezi ulicí Novou a Bau 32. 
Letos 2016 byla opravena křižovatka směrem k Chodci, důkladné opravě brání 
majetkové poměry; stávající cesta se nachází na obecních pozemcích jen 
částečně, bude dále diskutováno po ukončení stavební uzávěry v této lokalitě. 

3 Zveřejnit plán údržby zeleně v obci, především Nádavky. Informační výbor ve spolupráci s obecním úřadem vypracuje plán údržby zeleně v obci. 

4 Měření rychlosti a instalace zpomalení v lokalitě Bau32. 
Část občanů je pro, část proti, zatím proběhla dvě krátkodobá měření rychlosti, 
která překračování rychlosti neprokázala, stále se nabízí možnost provést 
kontrolní nonstop týdenní měření. Dále je možno vybavit komunikaci značením 
vodorovným a svislým. Obecní úřad pracuje na řešení ve spolupráci s Policií ČR. 

5 Přidání hnědého kontejneru  - Nádavky. Dle sdělení paní starostky nelze, lidé mají využívat kompostéry, které obec nakoupila. 

6 Instalace dalšího či většího odpadkového koše u Améby. Sportovní výbor navrhl přidat popelnici či koš k Amébě, předpokládá se, že po 
realizaci altánu bude koš či popelnice instalována. 

7 Umístění značky „do 3,5t“ do obytné zóny Bau 32. Obecní úřad pracuje na řešení ve spolupráci s Policií ČR. 

8 Pes bez majitele v chatové oblasti. 
Obecní úřad nezaznamenal informace o tomto psovi. Obec vydala v minulosti 
vyhlášku č.3/2001, která v Článku V. řeší volný pohyb psů na veřejných 
prostranstvích v obci. 

9 Řešení situace ohledně příjezdu velkých aut do firmy Kovolit. Obecní úřad pracuje na řešení ve spolupráci s Policií ČR. 

10 Pojmenování lokality Bau 32 a umístění směrové cedule. 
Pracuje se na pojmenování lokalit a ulic v celé České, zastupitelstvo má již první 
návrh, který byl připomínkován, bude řešeno na poradě zastupitelstva 28. 11. 
2016. 

11 Vybudovat hřiště na petanque. Bude realizováno v roce 2017. 

12 Vytvořit vyhlášku, která bude řešit pálení bioodpadu. Připravuje se vyhláška k pálení bioodpadu. 

13 Vbudovat plochu pro volnočasové aktivity v lokalitě Nádavky. Sportovní výbor ve spolupráci s obecním úřadem prověří možnosti. 

14 Umístění značky „do 3,5t“ na ulici Nádavky III. Obecní úřad pracuje na řešení ve spolupráci s Policií ČR. 

15 Oprava červených směrových ukazatelů podél hlavní silnice. Obecní úřad slíbil opravu. 

16 Dosázení stromů na Nádavky III. Obecní úřad vypracuje řešení ve spolupráci s odbornou firmou. 

17 Vyřešit problém s parkováním aut při výjezdu z ulice Nová.   

18 Žádost o změnu koordinátora občasníku. V současné době většina zastupitelů podporuje současného koordinátora zpráv 
paní Chalupníkovou. 

19 Žádost o sečení a údržbu pozemků „Úřadu pro zastupování 
státu“ i v jiných částech obce. Informační výbor ve spolupráci s obecním úřadem vypracuje plán údržby zeleně v obci. 

20 Nesouhlas s umístěním grilu nebo ohniště v lokalitě u 
Améby. V současné době většina zastupitelů podporuje instalaci grilu. 

21 Uveřejňování celého zápisu z veřejných zasedání na 
stránkách obce.   

22 
Prověřit funkčnost dopravního zrcadla při výjezdu z ulice 
Nová na ulici Hlavní. Auta přijíždějící zprava jsou vidět 
v jiném jízdním pruhu. 

  

23 Vyznačit parkovací místa v obytné zóně v ulici Nová na všech 
dostupných parkovacích místech.   

24 Informovat občany před plánovaným tlakovým čištěním 
kanalizace.   

25 Porovnání nákladů obce na interní a externí vedení účetnictví, 
mezd, případného DPH. Požadavek převzal ke zpracování finanční výbor. 

26 Vytvoření transparentního účtu obce O problému se bude jednat na nadcházející schůzi zastupitelstva obce Česká.
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ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
    První adventní nedělě v České

     Sokol Česká připravuje
Starostův pohár v kopané – 17. 12. 2016 od 8.30 h, sokolovna Česká
Vánoční turnaj ve stolním tenise – 18. 12. 2016 od 10.00 h, sokolovna Česká

    Poděkování
Nové herní prvky na školní zahradě v mateřské škole
Rádi bychom poděkovali zřizovateli, Obci Česká, zejména panu místostarostovi Milanu 
Pavelkovi a paní starostce Ing. Janě Chiniové, za zařízení dotace na nákup nových herních 
prvků v naší školní zahradě.

Děti a pedagogové MŠ Česká
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16. TRADIČNÍ FARNÍ 
CHARITATIVNÍ JARMARK
Ve dnech 19. a 20. listopadu 2016 se 
v sokolovně v České uskutečnil 16. tra-
diční farní charitativní jarmark pod zášti-
tou Farního úřadu Vranov, Papežských 
misijních děl a Obce Česká.
Utržilo se celkem: 120 655 Kč.
Výtěžek poputuje na pomoc dětem v Ban-
gladéši. Všem zúčastněným děkujeme.
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    Plánované akce – prosinec 2016

 
 

OBEC ČESKÁ ZVE VŠECHNY SENIORY NAŠÍ OBCE NA 
 

PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ 
S PÍSNIČKOU 

 

 
DO OBECNÍ SOKOLOVNY V ČESKÉ 

V PÁTEK 16. PROSINCE  2016  
OD 16.00 HOD 

  
                                           JE PŘIPRAVENO * VYSTOUPENÍ PĚVECKÉHO SBORU 

                                                    * K TANCI A POSLECHU HRAJE ŽIVÁ HUDBA 
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Svazek obcí Česká, Lelekovice, Vranov - Ponávka

Mladí brněnští symfonikové - Symfonický orchestr ZUŠ  města Brna
a

Vás zvou na

Autobusová doprava z České zajištěna. Odjezd z České 14.20 hod.
Lelekovice náměstí 14.25 hod. Autobus bude zastavovat na zastávkách IDS.

15 minut po ukončení koncertu bude odjezd zpět.

kostel Narození Panny Marie, Vranov u Brna 

18.12.2016 v 15,00 hodin

Účinkují : Mladí brněnští symfonikové

Sóla:      T.Krejčí, A.Krejčí, Jan Sapák, Karel Beránek
Dirigují: G.Tardonová, T.Krejčí

Program:
Cesar Franck- symfonická báseň Refemption ( Vykoupení)
Johann Sebastian Bach- Wer Mich liebet, der wird mein Wort halten
Dietrich Buxtehude- Also hat Gott Die Welt geliebt
Martin Jakubíček- Schvalmež Boha zpívajíce
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Uzávěrka dalšího čísla: Únor 2017

Řeznictví a uzenářství:
Út 7.30–12.00 h, 14.00–17.00 h
St 7.30–12.00 h, 14.00–17.00 h
Čt 7.30–12.00 h, 14.00–17.00 h
Pá 7.30–11.30 h, 14.00–17.00 h
So 7.30–10.30 h

    Obec Česká oznamuje
Smíšené zboží Richard Dvořák & Řeznictví a uzenářství Štulpovi,
ul. Hlavní 94/21, Lelekovice opět v provozu!

Otevírací doba:
Smíšené zboží:
Po–Pá 6.30–18.30 h
So 7.00–11.00 h

 Obec Česká Vás srdečně zve na 

OBECNÍ PLES 
v pátek  20. ledna 2017 od 20.00 hod. 
do obecní sokolovny. 
 
K tanci a poslechu hraje skupina Medium Blansko. 

Vstupné 120,- Kč 
 

Od 11. ledna je možno zakoupit místenku na OÚ Česká. 

    Plánované akce – rok 2017

27. 1. 2017  Myslivecký ples, začátek ve 20.00 hodin
25. 2. 2017  Ostatky
25. 3. 2017  Maškarní bál pro děti


