*** Uplynulé akce ***

Zprávy z České

V sobotu 31. 5. 2014 se uskutečnil v místní soko‐
lovně 1. ročník „Míčového víceboje smíšených
dvojic“ při příležitos 100. výročí založení TJ So‐
kol Česká. Účast byla hojná a nálada dobrá.
Účastníci podávali velké sportovní výkony a
všichni ve zdraví přežili.

Občasník

*** Přechody pro pěší ***
Oslavy pokračovaly v sobotu 7.6. 2014
výstavou, která zaujala všechny občany
obce bez rozdílu věku. Byly otevřeny
všechny prostory sokolovny s možnos
vyzkoušet si veškeré nářadí jednoty.
Přístupné byly také tenisové kurty a
volejbalové hřiště. Každý si mohl zahrát
tenis nebo si oživit odpoledne hrou vo‐
lejbalu. Návštěvníci si mohli prohléd‐
nout i nově zrekonstruovanou buňku se
sociálním zařízením. Večer pokračoval
posezením na dvoře s country skupinou
„Banderas“. Pro všechny bylo připrave‐
no občerstvení.

Neděle 8.6. 2014 byla věnována dětem. Odpo‐
ledne začalo úspěšným „Pohádkovým lesem“,
letos s pod tulem „Cesta kolem světa“. Účastníci
na cestě získali informace o 11 státech na 11
stanoviš ch. Odměnou jim bylo mnoho dárků a
sladkos a na konci cesty na sokolovně v České je
čekal skákací hrad, smažený řízek či zmrzlina.
Nezapomněli jsme ani letos na budoucí
žáky prvních tříd. Ve čtvrtek 19. 6. 2014
se s předškoláky naší mateřské školy
setkala starostka obce Česká Ing. Chini‐
ová. Popřála jim krásné prázdniny, hod‐
ně úspěchů v nové škole a předala všem
drobné dárky od Obce Česká.
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zpravyzceske@seznam.cz

Přechody v obci Česká byly zkolaudovány dne 7.7. 2014. Na veřejném zasedání Zastupitel‐
stva obce Česká č.22/2014 byl schválen dodatek č.1 smlouvy o dílo s firmou Topstav. Před‐
mět změny:
1. provedení živičných zálivek pracovních spár na vozovce,
2. provedení konstrukční vrstvy z KZC u pojížděného chodníku‐původně nepojížděný,
3. změna tloušťky živičných vrstev,
4. dodatečné svislé a vodorovné dopravní značení,
5. montáž a dodání dopravního zrcadla.
Navýšení ceny díla: o 139 150,‐ Kč včetně DPH.
Celková cena všech čtyř nově zbudovaných přechodů: 1 013 850,‐ Kč včetně DPH.
*** Třiďme všichni odpad v obci Česká***

*** Obytná zóna v obci ***
Obytná zóna (č. IP 26a)
Touto dopravní značkou se označují čás obce, kde je nutné
zmírnění intenzity dopravního provozu. Vztahují se k ní důležitá ustanovení
zákona č.361/2000Sb. O provozu na pozemních komunikacích:

Konec obytné zóny (č. IP 26b),
která může být umístěna vlevo při výjezdu z obytné zóny z opačné strany
značky č. IP 26a, IP 26b.
PŘESTUPEK: ‐ parkování v obytné zóně mimo vyznačená místa
‐ překročení nejvyšší povolené rychlos

*** Hluk z komunikace I/43***
V rámci jednání p. starostky na Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen ŘSD ČR)
bylo dohodnuto následující:
„ŘSD ČR zajis v tomto roce (2014) akreditované akus cké měření v nejza ženějším místě
zástavby obce ‐ v souladu s metodickým pokynem pro chráněný venkovní prostor staveb,
pro denní i noční dobu. Podle výsledků provedeného měření budou následovat případné
další kroky ‐ řešení časově omezeného povolení se správním orgánem KHS JmK, zpracování
hlukové studie a návrhu opatření (v souvislos s měřením hluku z dopravy po komunikaci
I/43 je třeba upozornit na skutečnost podílu na celkové hlukové zátěži od vlakových souprav
na souběžné železniční tra a místním provozu po komunikaci č. 37917 „Hlavní“ směr do
Lelekovic). Je nutno uvést, že pro komunikace vzniklé před rokem 2000 je korekce na tzv.
starou hlukovou zátěž. Tzn. opro nově budovaným komunikacím je korekce + 10dB pro
starou hlukovou zátěž ‐ již zmíněná komunikace I/43.“

*** Zajímavosti z historie obce Česká ***

O původu obce II.
V roce 1847 patřila obec katastrálně ještě k Lelekovicím. Měla 29 domů se 152 obyvateli.
V čele stál rychtář a dva radní. Usídlení jednotlivých rodin se stabilizovalo, k rozvoji obce
došlo až roku 1870.
V roce 1792 byla v Lelekovicích otevřena obecná škola, jednotřídka. Dě z Lelekovic a Zin‐
sendorfu tehdy chodily pěšky do Kuřimi. Pro školu byla vybrána přízemní budova „V kou‐
tě“ (dnešní č. 15) – bývalá myslivna. Do té doby neznala většina obyvatel vůbec nebo jen
částečně psát a číst. Psalo se německým písmem, tzv. švabachem a to i česky znějící text. Od
roku 1864 přešla škola pod správu obcí Lelekovice a Zinsendorfu a byl vytvořen školní výbor.
V prvním školním výboru zastupoval Zinsendorf hos nský Josef Baumann. Teprve kolem
roku 1870 se začalo psát la nkou. Jelikož stará budova už kapacitně nevyhovovala, byla na
náklady obou obcí postavena v roce 1887 škola nová. Obec Zinsendorf na ni přispěla částkou
760 zlatých.
V roce 1884 dala obec Zinsendorf postavit pamětní kříž, pravděpodobně také pro připo‐
menu 100letého výročí trvání obce. Po obou stranách byl vysázen javor a lípa. Javor se ne‐
zachoval, ale lípa stojí dodnes na místě původního umístění kříže, který byl přemístěn na
stávající místo.
Nemalý význam pro rozvoj
hospodářského, sociálního a kul‐
turního života mělo vybudování
železniční tra mezi Brnem a
Tišnovem v roce 1884.
V Zinsendorfu byla na místě
dnešního nádraží zřízena zastáv‐
ka vlaků, sklad a později postave‐
na váha, kde se vážila cukrová
řepa a jiné hmoty.
(úryvky z obecní kroniky)
*** Akce v září - říjnu 2014 ***
20.9. 2014 ‐ EKO DEN s f. van Gansewinkel a Obcí Česká. V sokolovně v České a jejím okolí
proběhne v tento den odpoledne pro dě i dospělé. Budou připraveny různé soutěže
zaměřené na třídění odpadů v obci, odměny i sladkos , občerstvení.
4.10. 2014 ‐ „Tradiční hody“ v České s průvodem stárků po obci a večerní zábavou
5.10. 2014 ‐ „Posezení s cimbálem“ v sokolovně v České
10. ‐ 11.10. 2014 ‐ volby do zastupitelstev obcí
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DOTAZNÍK - TŘÍDĚNÍ BIOODPADU V NAŠÍ OBCI
Vážení občané,
Obec Česká získala dotace z Operačního programu Životní prostředí –
zkvalitnění nakládání s odpady „Kompostéry pro občany obce Česká“.
Smyslem této dotace je zavedení účelného nakládání s biologicky
rozložitelným komunálním odpadem a snížení množství odpadu ukládaného
na skládky. Z dotačních prostředků budou zakoupeny kompostéry a ty Vám
obec bezplatně zapůjčí na dobu 5 let, poté zůstanou ve Vašem vlastnictví.
Tímto Vás žádáme o spolupráci a vyplnění následujícího dotazníku.
Číslo popisné Vašeho domu:
Mám zájem o pořízení malého kompostéru 400 l
Mám zájem o pořízení velkého kompostéru 900 l
Do kompostérů patří zbytky z ovoce a zeleniny a další neživočišné kuchyňské
odpady, uschlé květiny, listí, trávu, plevel a další bioodpady, které se
přirozeným procesem aerobního rozkladu za pomoci mikroorganismů nebo i
žížal přemění na kompost, tedy na kvalitní a živiny bohatý substrát. Hotový
kompost lze využít jako hnojivo do zahrady, pro přesazování pokojových a
balkonových rostlin.
Prosíme, věnujte dostatečnou pozornost tomuto dotazníku. Vaše
rozhodnutí může ovlivnit výši poplatku za svoz komunálního odpadu
v naší obci.
Vyplněné dotazníky je možné odevzdat na Obecním úřadě v České (stačí
vhodit do poštovní schránky) nebo naskenovat a zaslat emailem na adresu:
kompostery-ceska@seznam.cz v termínu do 31.8. 2014. Dotazník je také
k dispozici v elektronické verzi na internetových stránkách obce –
www.ceska.cz. Pokud se rozhodnete pro vyplnění na internetu, není již
potřeba odevzdat verzi tištěnou.

PRO PŘEDSTAVU UVÁDÍME PŘEHLED MOŽNÝCH KOMPOSTÉRŮ.
JEDNÁ SE POUZE O ILUSTRAČNÍ FOTOGRAFIE. KONKRÉTNÍ KOMPOSTÉRY

BUDOU VYBRÁNY NA ZÁKLADĚ ŘÁDNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ.

Plastové kompostéry
Používání plastových kompostérů je v současné době neoblíbenější a velmi
rozšířený způsob kompostování. Tyto kompostéry jsou ideální pro domácí
kompostování. Majitele zahrad si zvolí typ kompostéru dle velikosti pozemku
a ochoty ke kompostování.
Jedná se o velké plastové nádoby s víkem, provzdušňovacími otvory a
bočními dvířky na odebírání kompostu. Uzavřený kompostér navíc urychluje
proces kompostování, zvlášť pokud je natřený černou barvou. Tento typ
kompostéru je oblíbený především proto, že kompost není vidět a neobtěžuje
okolí případným zápachem. Výhodou je ale také snadné odebíraní kompostu
dvířkami ve spodní části.
Malý kompostér 400 l

Velký kompostér 900 l

