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    16. číslo/ duben 2016 Občasník 

*** Akce duben - červen 2016 ***  

*** Mobilní svoz odpadu ***  

AVE komunální služby a.s. 
 
 
 

 
 

V sobotu 9. dubna 2016  
 

proběhne u Obecního úřadu Česká pravidelný mobilní svoz odpadu  
 

v době od 8. 00 - 11. 00 hod. 
 

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD - v rámci sběru objemného odpadu je možno odevzdat: 
Rozměrné odpady z domácností - jako koberce, starý nábytek... atd. 
 

Do kontejneru nepatří - stavební odpady a odpady ze zahrad!!! 
 

NEBEZPEČNÝ ODPAD - v rámci sběru nebezpečného odpadu je možno odevzdat: 
Oleje, brzdové kapaliny, barvy, ředidla a jiné chemikálie, včetně znečištěných obalů z těchto 
odpadů, dále akumulátory, monočlánky, hnojiva, čistící prostředky a léky 
 
ZPĚTNÝ ODBĚR - v rámci zpětného odběru je možno odevzdat: 
Velké domácí spotřebiče: ledničky, mrazáky ...atd. 
Malé domácí spotřebiče: mixéry, žehličky, fény … atd. 
Spotřebitelská zařízení: televizory a veškerá spotřební elektronika (videa, rádia atd.) 
Zařízení informačních technologií: monitory, počítače a jejich příslušenství, telefony atd. 
Elektrické a elektronické nástroje: vrtačky, brusky, šicí stroje….atd. 
Osvětlovací zařízení: zářivky, výbojky ….atd. 

 TJ Sokol Česká - stolní tenis, pořádá 

Šlus Cup 
   turnaj k oficiálnímu ukončení  

      sezóny  2015/2016 ve stolním tenisu 
 

v sobotu 23. dubna 2016  
od 10.00 hod. 

 
▪   Kategorie dvouhra mužů, neregistrovaní,  
     dvouhra žen. 
 
▪   Startovné 100,- Kč - zahrnuje občerstvení  
     v průběhu i po ukončení turnaje, trofeje,  
     věcné dary. 
 

Informace a přihlášky přijímá p. Kyselák, 
mob.: 604 253 977 



*** Kontejnery na bioodpad ***  

Od 1. 4. 2016 jsou v obci rozmístěny  hnědé kontejnery na bioodpad na čtyřech stanovištích. 
Svozovým dnem je každý týden pondělí a čtvrtek. 

Od 4. 4. 2016 je otevřeno stanoviště kontejnerů za kapličkou za přítomnosti pověřeného 
pracovníka Obce Česká. 

v měsíci dubnu a říjnu -  v pondělí         17. 00 - 18. 00 hod. 
v měsíci květnu  až září - v pondělí        17. 00 - 19. 00 hod.  

Na stanovišti můžete odevzdat: 
                                             bioodpad - tráva, ovoce, zelenina, listí, 
                                             stavební suť - kamení, cihly, omítka, 
                                             kovový odpad. 

Kovový odpad mohou občané odevzdat celoročně na stanovišti kontejnerů ve středu obce v 
ulici K sokolovně, dále pak na stanovišti kontejnerů u kapličky. 

Od roku 2016 již nebude probíhat mobilní sběr železného šrotu!  
 

Kovový odpad můžete odevzdat v sobotu 25. 6. 2016 od 8. 00 - 10. 00 hod. u Obecního 
úřadu Česká. Poté f. Remet nahromaděný odpad odveze. 

V sobotu 2. 4. 2016 provedla SUS JMK - cestmistrovství Tišnov úklid ulice Hlavní v naší obci. 
Ve čtvrtek 7. 4. 2016 a v pátek 8. 4. 2016 budou Technické služby Kuřim provádět úklid ve-
dlejších komunikací obce. 
Ve čtvrtek 7. 4. 2016 -  ulice K lomu, Nová ulice, Prašná - naproti kapličce, Nádavky I. a III.,  
                                          od trafostanice k Nádavkům VI.  
V pátek 8. 4. 2016 - lokalita Za hospodou - bau 32, Nivky, Pod Ostrou, ulice K sokolovně. 

 
Neparkujte v tento den na komunikacích! 

*** Taneční kurz pro pokročilé ***  

*** Úklid komunikací v obci ***  

*** Mateřská škola Česká ***  

V únoru 2016 proběhlo druhé kolo konkursního řízení na novou ředitelku Mateřské školy 
Česká.  Komise vybrala z pěti uchazeček  Mgr. Markétu Strnadelovou, která byla jmenována 
do funkce ředitelky MŠ Česká 1. 3. 2016. 

 16. 4. 2016   III. kuličkový turnaj od 10.00 hod. na volejbalovém hřišti TJ Sokol Česká 
 23. 4. 2016   Šlus Cup ve stolním tenise v sokolovně od 10. 00 hod.  
 29. 4. 2016   Brigáda na dřevo na pálení čarodějnic - sraz v Horce v 17.00 hod.                 
 30. 4. 2016   Pálení čarodějnic v Horce s čarodějnickou stezkou se začátkem od 17.30 hod. 
                        u bytovky na konci ulice Nová 
   2. 5. 2016   Předběžný termín Veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká 
 14. 5. 2016   Den Ponávky - mikroregion Ponávka pořádá tradiční výstup na Babí lom 
 12. 6. 2016   Dětský cirkusový den v sokolovně a okolí 

*** Stanoviště kontejnerů za kapličkou ***  

*** Sběr kovového odpadu ***  

*** Úklid po psích mazlíčcích ***  

Žádáme všechny majitele psů, aby uklízeli exkrementy  
po svých psích miláčcích. K tomuto účelu zřídila Obec 
Česká odpadkové koše se zásobníkem  na sáčky, které 
se pravidelně každý týden vyváží. Travnaté pozemky  
v okolí našich domovů nejsou určeny pro psí výkaly.  
Buďme ohleduplní ke svým spoluobčanům a snažme 
se udržovat své okolí čisté. 

*** Akce duben - červen ***  

V sokolovně Česká pokračuje další taneční kurz pro pokročilé od 5. dubna do 24. května 
2016. Kurz je zaměřen na techniku tanců, jako prostředek pro zkvalitnění tanečního pohybu 
a dosažení harmonie v páru a jednak na nové taneční figury, které nadchnou svou nápadi-
tostí i provedením. Cena: 2 400,- Kč/pár/8 lekcí. 
Kontakt: Zina Čechová, mobil: 739 359 688, email: cechova@stabilstudio.cz 
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