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*** Připravované akce v roce 2015 ***  

*** Poplatky na rok 2015 ***  

*** Akce únor - březen 2015 ***  

  14. 2. 2015 - Ostatky neboli Fašank (masopustní  
                          průvod po obci) a od 19.30 hod.  
                          večerní zábava v obecní sokolovně 
    3. 3. 2015 - Vítání nových občánků obce Česká  
                          v obecní sokolovně od 14.00 hod. 
    4. 3. 2015 - Vydávání kompostérů v obecní soko- 
                          lovně od 15.00—18.00 hod. 
    7. 3. 2015 - Maškarní bál pro děti v obecní soko- 
                          lovně od 16.00 hod. 
  12. 3. 2015 - Valná hromada TJ Sokol Česká  
                          od 19.30 hod v obecní sokolovně 
  14. 3. 2015 - Štěpkování větví u sokolovny 

 
Od pondělí 9. 3. 2015 je sokolovna pro veřejnost 

až do odvolání uzavřena !  
(zahájení stavebních úprav sokolovny). 

Pro rok 2015 jsou v obci Česká vybírány poplatky             od 2. 2. -  31. 3. 2015: 
 

v hotovosti na Obecním úřadě Česká, Česká 26, 66431  
                     v úřední dny Po, St     7.30 – 12.00 hod.     13.00 – 17.00 hod. 
 

platbou na účet obce  č.1348822309/0800,  
do specifického symbolu zadejte  -   číslo popisné Vašeho domu, 
do variabilního symbolu zadejte   -   za platbu odpadu   č. 1340 
                                                                 za platbu psa          č. 1341 
                                                                 za platbu TKR          č. 3341 

Každý poplatek je nutno zasílat samostatně s přesnou specifikací, za koho je poplatek odvá-
děn. Pokud využijete bezhotovostní platbu, je nutné vyplnit formulář „Přiznání k místnímu 
poplatku“ a doručit na Obecní úřad Česká. Ten bude uložen na OÚ Česká a v případě ja-
kýchkoliv změn ve Vaší domácnosti je nutné je do 15 dnů nahlásit. 
 
1. Místní poplatek za odpad – dle Obecně závazné vyhlášky (OZV) č.1/2012 a č.2/2014: 

                                                                                             sazba poplatku činí  500,- Kč/poplatníka.  
Podle ustanovení § 10 b zákona o místních poplatcích je poplatníkem: 
a) fyzická osoba, 1. která má v obci trvalý pobyt, 
                               2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republi- 
                                    ky povolen  trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů, 
                               3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky  
                                    pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců, 
                               4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl  
                                    nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu ci-    
                                    zinců, 
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k  individuální rekreaci, byt nebo 
rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající 
poplatku za jednu fyzickou osobu.  
 
2. Místní poplatek ze psů - dle OZV č. 3/2012:  sazba  činí    -  1. pes                            150,- Kč 
                                                                                                               2. a každý další              150,- Kč.          
Od r. 2015 budou vydávány nové evidenční známky s novým číslování -  nutno  vyzvednout na 
OÚ Česká. 

 
3. Poplatek za provoz Televizního kabelového rozvodu (TKR): 

                                                                          poplatek  za  účastníka           400,- Kč / rok.    



 *** Oznámení  ***  

 *** Informace o vydávání kompostérů pro občany obce Česká ***  

Občané, kteří si  ještě nevyzvedli kompostéry, si  je mohou převzít ve  středu  4. 3. 2015 od 
15.00—18.00 hod. v obecní sokolovně v České. Při předání kompostérů budou občané pode‐
pisovat smlouvu o výpůjčce movité věci a předávací protokol. Smlouva bude na dobu 5  let, 
poté zůstává kompostér v trvalém držení vypůjčitele.   

 Obec Česká oznamuje, že obecní sokolovna bude od pondělí 9. 3. 2015 pro veřejnost 
až do odvolání uzavřena ‐ stavební úpravy sokolovny. 

 Mateřská  škola  Česká  oznamuje,  že od pondělí 2. 2. 2015  je prodloužena pracovní 
doba ve staré budově do 16.30 hod. Odpadá  tak přesun dě  po 15 hodině do nové 
budovy. 

 Obec Česká oznamuje, že od 5. 1. 2015 je opět otevřena prodejna potravin v budově 
Obecního úřadu Česká. Prodejní doba: PO ‐ PÁ   7.00—16.00 hod. 

 F. Agrimont hledá do Prodejny potravin v České (budova Obecního úřadu Česká) pro‐
davačku. Kontakt: p.Vodehnal ‐ tel. 734 834 228. 

  F. van Gansewinkel žádá občany, kteří topí pevnými palivy, případně v krbu, aby sy‐
pali do nádob pouze studený popel. V případě, že bude při svozu iden fikován horký 
popel  v nádobě, nebude  tato  svezena. Důvodem  je možnost  vznícení obsahu KUKA 
vozu. 

O původu obce III.  
 

Pro  rozvoj kulturního a  společenského  života a posílení národního  sebevědomí mělo velký 
význam založení tělocvičné jednoty Sokol v Zinsendorfu. Zakládající schůze se konala 6. ledna 
1914.  Jednota  byla  odborem  sokola  Ivanovice.  Zakládajících  členů  bylo  22.  Cvičilo  se 
v hos nci U Baumannů vždy ve čtvrtek a v sobotu ve 20 hodin. První veřejné cvičení, pláno‐
vané na 9. Srpna 1914 se nekonalo, jelikož vypukla první světová válka. Po válce zahájila jed‐
nota činnost 7. prosince 1918. V červnu 1919 se započalo s budováním hřiště v Horce. Kopalo 
se ručně a z pozemku byl městu Brnu placen roční nájem 10 K. První veřejné cvičení se zde 
konalo v červenci 1919 za velké účas  okolních jednot. 19. října 1919 bylo sehráno první di‐
vadelní představení „Paličova dcera“ a režíroval je Josef Brídl. První „hody“ se konaly 23. lis‐
topadu 1919. V březnu 1920  se pro neshody  s hos nským Baumannem přestalo  v hos nci 
cvičit. V roce 1920 se sokol stal samostatnou jednotou. 
 
16. dubna 1921 rozhodla členská schůze o postavení vlastní Sokolovny. Byl ustaven stavební 
výbor v čele s Fran škem Kosinou. Pozemek na výstavbu 10 arů byl darován obcí. 28. srpna 
1921 byla slavnost položení základního kamene. 17. září 1922 byla sokolovna otevřena. Po‐
stavena byla  jen  tělocvična  se  šatnou a  jevištěm. Po dohodě  s pivovarem v Kuřimi postavil 
tento hos nské místnos  s  m, že se po 24 letech stanou majetkem Sokola. Byla zde provo‐
zována hos nská živnost. 

Ještě před založením Sokola působila v obci společensko‐poli cká organizace „Národní  jed‐
nota“.  Sdružovala  občany  pro  posílení  národního  uvědomění  a  prosazování  práv  českého 
národa za Rakousko‐Uherska. 

 *** Z historie obce Česká  ***  

 *** Výzva pro občany ***  

Obec Česká prosí občany o spolupráci při přípravě výstavy k 230. výročí  založení obce Česká. 
K  tomuto výročí plánujeme v měsíci září víkendové oslavy,  jejichž součás  bude v zasedací 
místnos  obecní sokolovny výstava historických fotek od minulos  až po současnost. Pokud  
máte jakékoliv staré fotografie či jiný vhodný materiál, prosíme o zapůjčení. Veškerý materiál 
si ofo me, nakopírujeme a poté vrá me majitelům.  
Kontakt: Obecní úřad Česká, Česká 26, 664 31 ‐ tel. 541 232 126, 724 367 962. Děkujeme. 

 *** Štěpkování větví ***  

V rámci dotace na kompostéry, kterou v loňském roce dostala obec Česká, získala do majetku  
i štěpkovač na větve.  Materiál, který vznikne po štěpkování (štěpka), je vhodný na prokládá‐
ní do kompostérů nebo na mulčování. Pokud budete mít zájem o zpracování vašich větví ze 
stromů nebo keřů, máte možnost si  je nechat poštěpkovat v  sobotu 14.3.2015 od 13.00  ‐ 
16.00 hod. u obecní sokolovny v České. Větve můžete již průběžně navážet k bráně na dvůr 
sokolovny směrem od dálnice.  
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