*** Uplynulé akce ***

Zprávy z České

Již druhý ročník Fašanku neboli Ostatků pořá‐
dali stárci z České za finanční podpory obce
v sobotu 1. 3. 2014. Odpolední průvod masek
za doprovodu cimbálové muziky prošel celou
vesnicí.

Občasník

4. číslo/květen 2014
*** Rekonstrukce kanalizace ***

Slavnost pokračovala velmi oblíbenou
večerní ostatkovou zábavou v sálu obec‐
ní sokolovny. Maskám i účastníkům přálo
počasí a akce se velmi vydařila.

Rekonstrukce kanalizace a výstavba nové komunikace v ulici Nová je ukončena. Kolaudace
veřejného osvětlení proběhla dne 15. 4. 2014, kolaudace kanalizace bude 23. 5. 2014, ko‐
laudace komunikace se uskuteční 27. 5. 2014.
Komunikace v ulici Nová byla navržena jako obytná zóna, kde jsou vyhrazena místa na parko‐
vání. Pro někoho zdánlivě podivné ostrůvky mají z žit průjezd vozidel ulicí velkou rychlos
a znemožnit průjezd těžkých nákladních automobilů a stavební techniky.
Celková cena za rekonstrukci kanalizace a výstavbu komunikace je: 13 890.422,‐ Kč.
*** Rekonstrukce plynovodu ***
Firma Mertastav provádí v naší obci pro firmu RWE poslední úsek rekonstrukce plynovodu
v úseku od konce obce směrem ke Kuřimi. Stavební práce spočívají ve vykopání manipulač‐
ních šachet, pomocí nichž dojde k odstavení starého ocelového potrubí a protažení nového,
polyethylenového potrubí. Plynové přípojky budou vybudovány nové.

Každoročně také vítáme nové malé občánky.
Letos jsme „Vítání občánků“ přichystali na úte‐
rý 11. 3. 2014
v obecní sokolovně. Rodiče
dě poskytli obci fotografie svých dě a ty byly
vloženy do „Kroniky novorozenců“.

*** Přechody pro pěší ***

Nezapomněli jsme letos ani na
„Maškarní bál pro dě “. Toho se mohly
dě zúčastnit v sobotu 29. 3. 2014. Do‐
staly odměnu za své krásné masky,
všechny si společně zatančily a nakonec
si i zasoutěžily.

Poslední dubnový den se po celé republice
zapalovaly ohně. I v naší obci bylo „Pálení čaro‐
dějnic“. Každý mohl přijít na hřiště v Horce
a přidat své čarodějnice na hranici, připravené
za pomoci rodičů. A k přinesenému špekáčku si
dát kofolu nebo (dospělí) pivo.
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V současné době buduje firma Topstav v obci 4 přechody pro pěší. Na základě požadavků
obce byla již v roce 2011 zpracována studie firmou Brněnské komunikace a.s. Řešila opatření
ve vybraných lokalitách v obci tak, aby byla zajištěna bezpečnost chodců, zvláště dě . Dále
pak snížení rychlos průjezdu obcí a bezpečný výjezd automobilů z vedlejších ulic. Na základě
této studie zpracovala firma Silniční pro‐
jekt Brno v roce 2012 projekt pro stavební
povolení. Projekt byl odsouhlasen na ve‐
řejném zasedání č. 13/2012 dne 17. 12.
2012. Přechody v lokalitě 1,2 a 3 budou
osvětlené. V lokalitě 4 bude místo pro
přecházení s pojízdným ostrůvkem, které
vychází z nutnos zajis t bezpečný pře‐
chod chodců v místě před křižovatkou a
přehledný výjezd z ulice „K lomu“.
*** Nefunkční radary v obci ***

Neprodejné
obec‐ceska@volny.cz

Ve středu 14. 5. 2014 ve večerních hodi‐
nách došlo ke krádeži jednoho solárního
panelu a k poškození druhého panelu
u radarů na okrajích obce.

*** Volby do Evropského parlamentu 2014 ***
Starostka obce Česká podle § 32 odst.2 zákona č.62/2003 Sb., o volbách do Evropského par‐
lamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:
1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční
v pátek
v sobotu

23. května 2014
24. května 2014

od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb v obci Česká je volební okrsek s místnos pro hlasování
v obecní sokolovně v České, Česká 1.
3. Volič po příchodu do volební místnos prokáže svou totožnost a státní občanství České
republiky platným cestovním, diploma ckým nebo služebním pasem České republiky anebo
cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Volič, který je občanem jiného
členského státu, prokáže po příchodu do volební místnos svou totožnost a občanství jiného
členského státu.
4. Každému voliči budou dodány hlasovací lístky nejpozději 20. května 2014. Ve dnech voleb
může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnos .
5. Volič požádá ze závažných, zejména zdravotních, důvodů Obecní úřad Česká a ve dnech
voleb okrskovou volební komisi o možnost hlasování mimo volební místnos .
*** Akce v květnu - červnu 2014 ***
6. Volič obdrží od okrskové volební komise úřední obálku šedé barvy, za zástěnou vloží
do této úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na tomto hlasovacím lístku může zakroužkováním
pořadového čísla nejvýš u 2 kandidátů vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost.
*** Nový Územní plán obce Česká ***
Veřejné projednávání návrhu „Územního plánu Česká“ (dále ÚP Česká) se uskuteční
ve středu 2. 7. 2014 v 16.30 hod. v sále Obecní sokolovny v České, č.p. 1
za účas zpracovatele Atelier ERA, sdružení architektů Fixel a Pech, jehož zástupce provede
odborný výklad. Návrh ÚP Česká se mto předkládá veřejnos a dotčeným orgánům, které
se mohou seznámit s dokumentací návrhu ÚP Česká na odboru inves čním, MěÚ Kuřim a na
OÚ Česká. Dále je zveřejněn na webových stránkách www.kurim.cz a www.ceska.cz.
*** Kompostéry pro občany obce Česká ***
V souladu s Plánem odpadového hospodářství JMK podala obec Česká žádost o podporu na
projekt z operačního programu Životní prostředí ‐ zkvalitnění nakládání s odpady na záměr
„Kompostéry pro občany obce Česká“. Záměrem je zavedení systému separace biologicky
rozložitelných komunálních odpadů na území obce. V rámci projektu by mělo být zejména
pořízeno 400 ks kompostérů o objemu 700 l pro využi občany obce.
V případě, že naše žádost bude úspěšná, budete včas informování o realizaci projektu.

24.5. 2014 – Starostové obcí Česká, Lelekovice a Vranov si Vás dovolují pozvat na:
15. Den Ponávky s výstupem na rozhlednu Babí lom
9.30 hod. sraz v Lelekovicích na návsi,
výstup na rozhlednu,
sestup po hřebenu k Lelkovači
12.00 hod. občerstvení, závěr
5.ročník hasičského dne v Lelekovicích
23.5 a 25.5. 2014
31.5. 2014 – Míčový sedmiboj v areálu obecní sokolovny a hřiště TJ Sokol Česká
7.6. 2014 – Oslavy 100 let TJ Sokol Česká v Obecní sokolovně v České od 16.00 hod.
8.6. 2014 – Pohádkový les pro dě aneb Cesta kolem světa od 15.00 hod.
14.6. 2014 – Sběr železného šrotu od 8.00 hod.
23.6. 2014 – Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Česká od 19.00 hod. v sokolovně Česká

Zastupitelstvo obce Česká a pracovníci obecního úřadu
přejí dětem krásné prázdniny a
všem příjemné a klidné
prožití dovolené.
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*** Informace o návrhu stavebních úprav zázemí Obecní sokolovny Česká ***
Zastupitelstvo obce Česká se na své poradě dne 21. 10. 2013 rozhodlo provést stavební úpravy zázemí Obecní sokolovny v České.
Stávající obecní byt v sokolovně bude přestavěn na zázemí, které bude možné využívat jak pro sportovní, tak pro
společenské akce. Dispozičně se jedná o vstupní vestibul, který bude oproti stávajícímu stavu drobně zvětšen. Na
ten bude navazovat hygienické zázemí - odděleně pro muže i ženy (vždy předsíň, WC, šatna a za ní umývárna. Takovéto uspořádání umožní bezproblémový provoz jak při sportovních akcích (přístup do všech místností), tak při
společenských akcích (WC otevřené, šatny uzamčené). V prostoru pánských šaten je úklidová místnost. Na umývárny může v další etapě navazovat přístavba malé sauny – cca pro 5 osob. Pro ochlazování by mohly sloužit sprchy u
šaten, odpočívárna v suterénu. Všechny místnosti jsou přirozeně osvětlené a větrané, větrání však bude v šatnách,
WC a umývárnách provedeno i nucené.

V suterénu je v současné době oddělené WC, hodně diskutabilně fungující hygienické zázemí (1 malá šatna, společné
sprchy přístupné přes "bar") a "bar", kde probíhá obsluha během společenských akcí. Tato část bude přebourána na jeden
velký prostor využitelný na různé menší akce (oslavy nebo sportovní turnaje pořádané na místě). V žádném případě neuvažu‐
jeme o zřízení hospody. K prostoru náleží 2 WC a úklidová místnost. V čás přístavby je navržena odpočívárna sauny a příruč‐
ní sklad. Navrženou úpravou dojde ke zvětšení kapacity sokolovny. Navíc při letních akcích by byl umožněn průchod přímo do
dvora, vytvoření venkovního posezení a využi dvora by se tak zlepšilo.

