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Zprávy z České
Vážení spoluobčané, 

každý rok se těšíme na jaro, až se příroda probudí, rozkvete a zazelená. Letos přišly 
teplé dny nečekaně rychle, ptáci už prozpěvují z plna hrdla, ale my prožíváme už 
rok trvající sevření, a možná se i vy stejně jako já cítíte už z toho všeho unavení. 
Rozvolnění v nedohlednu, nejistota, co bude dál. 

Chtěla bych vám všem popřát hodně sil a dobré mysli při překonávání všech obtíží, 
které se na nás valí, neztrácejme naději a zkusme se radovat ze všeho dobrého, co 
máme stále k dispozici. Naše pěkné okolí k tomu určitě patří. Chceme vás dnes tedy 
pozvat na procházky do přírody, přivítejme jaro, jak se patří! Nemusíme hned nachodit 
pověstných sto jarních kilometrů, i krátká procházka lesem osvěží! A komu to situace 
nedovolí, snad se aspoň projde rád v duchu do minulosti, příběhem z historie naší 
obce, který jsme pro toto číslo připravili. Ráda bych poděkovala Milanovi a Dádě 
Hruškovým za vypátrání podrobností o hajném Kučírkovi, jehož pomníček mnozí 
z nás už od dětství znají, ale o němž už se toho mnoho nevědělo. Pěkné počtení!

Přeji vám jménem všech zastupitelů i pracovníků obce příjemné jarní dny a krásné 
velikonoční svátky, i když asi opět budou poněkud komorní… 

Jana Chiniová, starostka
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Důležitá oznámení

Pandemie znovu komplikuje život
Vzhledem k opět se zhoršující epidemiologické situaci znovu nabízíme pomoc 
našim starším spoluobčanům. Potřebujete-li pomoc s donáškou nákupu, můžete 
se obrátit přímo na naši p. prodavačku Valentinu Plugari (tel. 773 088 191). 
Pokud se ocitnete v tísnivé situaci, můžete rovněž kontaktovat Oblastní charitu 
Tišnov, tel. 739 482 037 nebo 731 136 197. Neváhejte se obrátit o pomoc s tím, 
co vás tíží – pokusíme se najít řešení. Telefon na OÚ Česká: 541 232 126, email: 
podatelna.ceska@gmail.cz

!!! Výstraha rodičům a dětem !!!
Pozor! Na hřišti u Améby lákal neznámý muž malého chlapce do auta, že 
ho sveze! Není to ojedinělý případ, podobně tak někdo činil i v Kuřimi 
a Letovicích. Prosíme, poučte a varujte své děti! Pokud podobné nebezpečné 
chování zachytíte, okamžitě se obraťte na policii. 

„Sloupy záchrany¨
Všímavější z vás už možná zjistili, že nové sloupy veřejného osvětlení jsou 
označeny čísly. Není to kvůli obecní inventarizaci, sloupy totiž fungují zároveň 
jako orientační body pro složky integrovaného záchranného systému. Pokud 
se tedy přihodí nějaké neštěstí, kterého budete svědkem, je dobré při volání na 
tísňovou linku nahlásit i číslo nejbližšího sloupu. Zdravotní záchrance, hasičům 
i policii to usnadní orientaci. 
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OBEC ČESKÁ 2021 
 mobilní svoz odpadů 

 
 

Přistavení kontejnerů proběhne 
v sobotu 6. března 2021 od 8.00 do 11.00 hodin. 

u Obecního úřadu Česká. 
 
 
 

Co lze odevzdat při mobilním svozu: 
 
Velkoobjemový odpad -  
rozměrné odpady z domácností- koberce, starý nábytek…. 
Nebezpečný odpad -                                                                                                                          
oleje, brzdové kapaliny, barvy, ředidla a jiné chemikálie, včetně znečištěných 
obalů z těchto odpadů, akumulátory, monočlánky, hnojiva, čistící prostředky a 
léky, elektrospotřebiče z domácností atd. 
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Obecní poplatky
Připomínáme, že do konce března je třeba uhradit poplatky za svoz odpadů a za 
psy. Úhradu můžete provést převodem na účet nebo přímo na obecním úřadě, 
nově zde můžete platit i kartou přes platební terminál. Podrobnější informace 
na webu obce, letácích, které jste obdrželi, nebo přímo na OÚ. Částka za svoz 
odpadu na osobu: 550 Kč, za každého psa: 200 Kč. 

Sčítání lidu, domů a bytů
Podle zákona povinné sčítání proběhne tentokrát přednostně elektronickou 
formou. Týká se všech osob s trvalým pobytem v ČR i s pobytem přechodným 
nad 90 dní. Rozhodným okamžikem sčítání je noc z pátku 26. března na sobotu 
27. března.  Elektronický formulář můžete vyplnit na webu www.scitani.cz 
v období od 27. března do 9. dubna. Následně budou přímo v terénu sčítací 
komisaři Českého statistického úřadu rozdávat formuláře těm, kdo elektronickou 
formu nezvolili. Vyplněné formuláře je pak třeba odeslat (zdarma v přiložené 
odpovědní obálce) nebo odevzdat na kontaktních místech nejpozději do 
11. května 2021 (nám nejblíže je pošta Kuřim). S vyplňováním vám poradí 
na lince 840 30 40 50. Další podrobnosti najdete na webu a facebookových 
stránkách obce nebo na obecním úřadě. 

Tříkrálová sbírka
probíhá ještě do konce dubna online! V pokladničkách na obecním úřadě 
a v obchodě v České se vybralo 7 500 Kč. Děkujeme a děkuje i p. ředitelka 
Charity Tišnov Ing. Jaroslava Klapalová:

Vážená paní starostko, 
 dovolte mi, abych Vám jménem všech našich pracovníků a především uživatelů 
a pacientů poděkovala za úžasnou spolupráci a podporu při realizaci Tříkrálové 
sbírky v tomto pro všechny náročném období. I přes nepříznivé okolnosti 
spojené s epidemií se setkáváme s výjimečnou iniciativou spousty ochotných lidí 
a štědrých dárců, kteří nám pomáhají a umožňují tak péči o ty, kdo to potřebují. 
Toto vědomí podpory dodává našim pracovníkům energii v jejich další práci. 
V příloze Vám posílám ke zveřejnění letáček s výsledkem Tříkrálové sbírky 
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v našem regionu k 15. 2. 2021. Všechny statické pokladničky byly rozpečetěny 
a spočteny, celkový výsledek se však může ještě změnit s ohledem na to, že 
on-line forma sbírky trvá až do 30. 4. 2021, více můžete shlédnout nawww.
tikralovasbirka.cz nebo na našem charitním webu https://tisnov.charita.cz. 
Doufám, že v příštím roce budou moci tříkráloví koledníci přinášet požehnání 
znovu ke každým dveřím.

Děkujeme Vám, že jste s námi!
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PAPEŽSKÁ MISIJNÍ DÍLA 
Na Kropáčce 30/1, 500 03 Hradec Králové, Česká republika 

www.missio.cz; pmd@missio.cz; +420 604 838 882 

 Sdružení jarmarečníků 

 Česká 

 664 31 Lelekovice 
 

V Hradci Králové dne 11. ledna 2021 

 

Čj.: 03/21 

 

Milí přátelé misií, 
 
z celého srdce vám děkuji za opětovné uspořádání jarmarku v České na podporu 
projektu Papežských misijních děl.  
Velmi si této Vaší aktivity vážím, obzvláště v této složité době, kdy jste nemohli 
organizovat jarmark jako v minulých letech, ale pouze on-line.  
 
Letos jste se rozhodli podpořit Sýrii, zemi, kde obzvláště děti trpí mnohaletými 
válečnými konflikty. Věřím, že Váš dar ve výši 131 304 Kč pomůže misijním 
projektům, které zajišťují právě takovým dětem výživový program, vzdělávání a 
podpoří místní diecézní školy.   
Celkem podpoří 1830 dětí! 
 
Ještě jednou jménem nejpotřebnějších děkuji a mám velkou radost, že jsou u Vás 
lidé, kteří dokážou obětovat svůj čas, kreativitu a prostředky pro dobro druhých. 
Budete stále v modlitbách všech, kterým pomáháte! 
 
Přeji Vám a Vašim drahým hojnost Božího požehnání, ochrany a pomoci v celém 
roce 2021. 
 
K tomu Vám ze srdce žehnám                                     

                                                                                     
                                                                                             Leoš Halbrštát 
                                                                                     národní ředitel PMD v ČR 
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Česká včera a dnes
Rádi bychom vás seznámili s nápadem sesbírat zajímavé fotografie ze života 

naší obce v minulosti dávné i bližší, tak jak si ho sami pamatujete a rádi na něj 
vzpomínáte. Možná se vám povalují po šuplících nebo krabicích fotky, které 
vám připomínají akce, na které by bylo škoda zapomenout, vaše procházky 
po okolí, setkání s lidmi, které jste měli rádi. Máte nafocená místa, která se 
změnila, zachytili jste na snímcích něco, co už je dávno pryč. Teď, v čase 
„domácího vězení“, je výborná příležitost sednout si k fotkám a zavzpomínat, 
a pokud máte chuť, zajít třeba vyfotit místo tak, jak vypadá dnes. Uvažujeme 
o tom, že bychom i pro příští rok připravili obecní kalendář, tentokrát sestavený 
právě ze snímků upomínajících na uplynulé časy v naší obci. Budeme rádi, 
když se s námi o ně podělíte. Někteří z vás už je obci v minulosti poskytli a za 
ty děkujeme, jsou to výmluvné a vzácné dokumenty doby. 

Fotky můžete posílat na email hruskadada@seznam.cz, případně na 
podatelna.ceska@gmail.com. Pokud nemáte možnost, na skenování fotek se 
můžeme snadno domluvit.

Daniela Hrušková
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Zpravodaj obce Česká. Ev. č. MK ČR E 21297. Neprodejné! Vydává OÚ Česká nákladem 420 výtisků. 
Připomínky a podněty: e-mail hruskadada@seznam.cz nebo tel. 605 121 428 (D. Hrušková) nebo doručte 
na OÚ Česká. Redakční úpravy vyhrazeny. Za dodané hotové plakáty odpovídají autoři.

Uzávěrka dalšího čísla: 15. dubna 2021

Poznali jste náš rybníček u lomu? Nejdříve tu bylo jen zastíněné romantické údolí se studán-
kou, potom rybník, kde si mnozí z nás užívali vodních radovánek; voda z něho ale postupně 
mizela, až se z něj stal nevábný žabinec a nakonec úplně vyschl. Poslední zima ale dává novou 
naději – budeme se v létě zase koupat? (Leží v katastru naší obce!)


