Zprávy z České

*** Uplynulé akce ***

3. číslo/Prosinec 2013

Občasník

29. 11. 2013 v obecní sokolovně v České
proběhla předvánoční výstava a výroba
adventních věnců a ozdob.
Za odborné vedení a inspiraci děkujeme
paní Ivě Šlachtové.

Vážení občané, přátelé.

5. 12. 2013 navš vil dě v sokolovně
v České svatý Mikuláš s andělem a čerty.
V rámci odpoledne dě mohly vidět i pohád‐
ku „Polámal se mraveneček“, nebo si vyrobit
v dílničkách vánoční dárek.

S blížícím se koncem letošního roku bych Vám i sobě do toho příš ho ráda popřála hodně
zdraví a přinejmenším stejnou dávku trpělivos a tolerance při společném životě na stave‐
niš . Probíhající inves ční akce jednou skončí zdarem a přispějí k pohodě všech, kteří se
rozhodli v naší obci žít.
Přáním každého starosty je spokojený život lidí, které každodenně potkává a úsměv připojený
k jejich pozdravu. Ještě jednou přeji všem občanům naší obce veselé Vánoce a do nového
roku mnoho zdraví, štěs a osobní spokojenos .
Ing. Jana Chiniová
starostka obce
*** Rekonstrukce kanalizace a plynovodu ***
Do současné doby se podařilo dokončit dešťovou a splaškovou kanalizaci, rekonstrukci plynu,
položení kabelů nízkého napě a veřejného osvětlení. Finální povrch v ulici Nová se bude
pokládat na jaře 2014.
Při provádění rekonstrukce kanalizace byly zjištěny různé skutečnos , které měly za následek
změnu řešení opro projektové dokumentaci a s m spojené zdržení. Zastupitelstvo obce
schválilo 9. 12. 2013 na veřejné schůzi dodatek smlouvy na posunu termínu do 30.5.2014,
a vícepráce za 584 166,‐ Kč. Vícepráce se týkají nových požadavků Správy a údržby silnic JMK.
Pevně věříme, že v případě příznivých povětrnostních podmínek bude možné povrch komu‐
nikace v ulici Nová dokončit dříve.

Nedělní odpoledne 8. prosince jsme
dětem zpříjemnili pohádkou „Karkulka si
poradí“ v obecní sokolovně. Děkujeme
občanskému sdružení Čedivadlo za skvělý
herecký výkon.

Kdo odrostl pohádkám,
mohl se zúčastnit 8. prosin‐
ce adventního koncertu
v chrámu Narození panny
Marie
na
Vranově.
Mladí brněnš symfonikové
a sbor Vox Iuvenalis před‐
vedli Mozartovo Requiem.
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*** Upozornění pro občany ***
Vzhledem ke zvýšenému počtu vloupání do rodinných domů v rámci celého Jihomoravské‐
ho kraje (služební obvod OOP Kuřim nevyjímaje), vyzýváme občany ke zvýšené opatrnos
a zvýšení preven vních opatření, týkající se zejména zajištění obydlí v nočních hodinách,
a to především řádným uzamčením vchodových dveří (nejlépe s ponecháním klíče v zámku
dveří zevnitř). Pouhé zabouchnu dveří to ž není účinnou obranou pro vniknu pachate‐
le do domu a je jen otázkou několika málo minut do domu vniknout a odcizit zde uložené
věci. Zároveň žádáme občany, aby si více všímali podezřelých osob či vozidel na ulici a
v případě výskytu podezřelých skutečnos volali ihned na linku 158.
Neprodejné
obec‐ceska@volny.cz

Policie ČR
Obvodní oddělení Kuřim

*** Hospodaření obce Česká v roce 2012 ***
V občasníku č.2 došlo k skové chybě, za což se omlouváme.
Správné znění závěrečného účtu Obce Česká za rok 2012:
Rozpočet obce byl schválen zastupitelstvem obce Česká dne 12.12.2011.
Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný ve výši příjmů
7 104.400,‐ Kč,
výdajů
5 629.500,‐ Kč,
přebytek byl použit na financování ve výši
1 474.900,‐ Kč.
V roce 2012 bylo schváleno celkem 7 rozpočtových opatření, která
zvýšila příjmy o
1 891.100,‐ Kč
a výdaje navýšila o
8 088.200,‐ Kč.
6 197.100,‐ Kč.
Financování se zvýšilo o

*** Žádost o součinnost společnosti Balsero, s.r.o. ***
Nový nájemce honitby Kuřimská hora ‐ společnost Balsero, s. r. o – žádá obyvatele o dodržo‐
vání pravidel chování na tomto území.
Společnost má záměr provozovat právo myslivos a budovat nová myslivecká zařízení jako
jsou krmelce, krmeliště a podobně. Bohužel je největší překážkou zvěře nesvědomitý nebo
bezohledný člověk. Do honitby je volný vstup. Nicméně při vstupu se psy dbejte, prosíme,
zvýšené opatrnos . Nejde pouze o ochranu divoké zvěře, ale také o ochranu Vašeho zvířete.
Psi to ž svým zásahem mohou rušit, plašit a štvát zvěř. Podle zákona o myslivos , který za‐
kazuje domácí zvěři se volně pohybovat v honitbě mimo vliv svého majitele nebo vedoucího,
a zároveň povoluje myslivecké stráži usmrcovat volně se pohybující toulavé psy a kočky ve
vzdálenos větší než 200 m od nejbližší nemovitos sloužící trvale k bydlení.
Proto by bylo pro všechny strany dobré dodržovat následující pravidla: mějte své psy a kočky
pod dozorem ‐ nejlépe na vodítku s náhubkem a nenechte je obtěžovat divokou zvěř. Příro‐
da i my Vám za to budeme vděčni. Děkujeme.

*** Oznámení obecního úřadu ***

Balsero, s..r.o

Otevírací doba o vánočních svátcích v prodejně potravin v České
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Občané mají možnost zakoupit si živé ryby u Obecního úřadu Česká v sobotu 21.12.2013
ve 14.00 hod a v pondělí 23.12.2013 ve 14.00 hod.
Obecní úřad Česká bude od 23.12.2013 – 1.1.2014 uzavřen.

Zastupitelstvo obce Česká a pracovníci obecního
úřadu přejí všem občanům příjemné prožití
vánočních svátků a vše nejlepší do nového roku.

*** Nabídka volných pracovních pozic v TOS Kuřim ***
Společnost TOS Kuřim—OS, a.s. do svého týmu hledá nové spolupracovníky na pozice:
Strojní montér obráběcích strojů
Pracovník servisu—elektromontér
Pracovník servisu—mechanik/zámečník.
Bližší informace jsou k dispozici na informační desce OÚ Česká, nebo přímo v TOS Kuřim.

*** Kulturní akce leden-březen 2014 ***
24.1.2013 – Obecní ples v sokolovně v České od 20.00 hod.
31.1.2013 – Myslivecký ples v sokolovně v České od 20.00 hod.
1.3.2013 – Ostatková zábava s průvodem
29.3.2013 – Maškarní bál pro dě v sokolovně v České
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