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Občasník obyvatel a přátel obce Česká

Zprávy z České
Milí spoluobčané,
letošní rok spěje pomalu ke svému konci a my jsme se všichni těšili, že po
loňské přestávce se již budeme moci v tomto předvánočním čase opět setkávat – při rozsvícení stromu, na Mikulášské, se seniory v sokolovně… Když to
vezmeme s humorem, připomíná dnešní doba kompozici v hudebním díle Járy
Cimrmana: fázi očekávání střídá s železnou pravidelností fáze zklamání.
Jenže moc do smíchu nám není. Doléhají na nás obavy o zdraví, o naše
blízké, o to, co bude dál… Chtěla bych vás v toto pro mnohé náročné období
potěšit alespoň dvěma dárky. Jeden jste dostali spolu s tímto zpravodajem. Po
loňském úspěchu zastupitelstvo obce i letos podpořilo vydání kalendáře, tentokrát poskládaného z historických snímků z naší obce (nelekejte se, když se na
nich náhodou uvidíte, jsou i z mladší minulosti).
Další dárek už jste patrně také zaznamenali. Jako překvapení pro letošní rozsvícení vánočního stromu jsme nechali u sochaře Zdeňka Macháčka mladšího
zhotovit dřevěný vyřezávaný betlém. Rozsvícení jsme nakonec kvůli opatřením museli udělat jen v komorním provedení (video, které jsme pro vás přitom
natočili, najdete na youtube). O to víc doufám, že se vám nový betlém líbí
a dodá všem vánoční nálady. Vždyť tu si u nás bez betlémů ani nedovedeme
představit. Navrací nás k biblickému příběhu: Ježíšek se narodil do stísněných

podmínek, rodina byla na útěku, zbylo na ni jen místečko ve chlévě. Mistr Macháček vytesal našeho Josefa s Marií do kmene stromu, svatá rodina jako by se
v něm chtěla ukrýt před nehostinným světem, který ji ohrožuje. Ale všichni se
lehce usmívají, i malý Ježíšek, který se právě narodil. Nenechali si vzít svoje
štěstí. V srdci si uchovali víru a naději. A my víme, že brzy přispěchají pastýři,
aby děťátko uvítali, a ukázali rodině i tu přívětivější tvář světa.
Zdá se, že ani dnešní doba moc optimismu neposkytuje. Možná se občas
cítíme podobně, jako skrývající se svatá rodina. Ať i vám přesto stále zůstává
alespoň lehký úsměv na tváři. Vždyť i těch ochotných pastušků, kteří přispěchají v čase nouze na pomoc, je stále mezi lidmi dost.
Přeji vám pokojné svátky vánoční, pod stromečkem vše, co si přejete,
a šťastné vykročení do nového roku!
Jana Chiniová
starostka

Děkujeme manželům Pospíšilovým, malým zpěváčkům, Barče Baumannové a panu Chalupníkovi za krásné hudební uvítání adventu!
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Zdeněk Macháček mladší (1975),
autor našeho betlému, umělecky vyrůstal
vedle svého tatínka, významného sochaře a milovníka přírody Zdeňka Macháčka
staršího (zemřel loni ve věku 95 let). Možná jste na svých výletech po okolí narazili
na malebnou vesničku Křížovice (vysoko
nad Doubravníkem), ve které tento sochař
nalezl azyl k životu i tvůrčí práci. Vedle
svého ateliéru tu posléze vybudoval i Galerii z ruky, která se stala místem výstav, kulturních setkání a koncertů. Dřevěné sochy
uvnitř i na zahradě (mezi nimi i vznášející
se „létavice“) poutaly zájem hostů i náhodných kolemjdoucích.
Tichou noc u betlému zatroubil pan Chalupník
foto z akce Rastislav Belan
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Pro malého Zdeňka bylo samozřejmostí pozorovat tatínka při práci, slýchat
od dětství zvuk motorové pily, vnímat vůni dřeva i krásu krajiny kolem. Nejšťastnější prý byl, když ve 14 letech dostal vlastní motorovou pilu.
I on našel v dospělosti svůj azyl uprostřed přírody, v Javorníku v Jeseníkách, při samé hranici s Polskem. Tam vznikají pod jeho rukama velké dřevěné
sochy, ale třeba i drobné užitkové předměty nebo akrylové obrazy. Tam také
vznikl náš nový betlém. O práci Zdeňka Macháčka ml. se více dozvíte na jeho
webových stránkách: machacek-sochy.cz nebo na jeho profilu na fler.cz, kde si
případně můžete něco z jeho tvorby objednat.
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SENIORKY A SENIOŘI, POZOR!
Váš dodavatel elektřiny nebo plynu možná skončil,
pokud si nejste jistí, situaci je potřeba okamžitě
řešit.
Zkontrolujte si, kdo byl Vaším dodavatelem
elektřiny nebo plynu, nebo zkontrolujte platby za
elektřinu nebo plyn.
Dodavatel elektřiny nebo plynu
Pokud byla Vaším dodavatelem společnost A-PLUS Energie obchodní,
BOHEMIA ENERGY entity, COMFORT ENERGY, EAGLE ENERGY,
Energie České spořitelny, Europe Easy Energy, Kolibřík energie, Ray
Energy, nebo X Energie a neřešili jste změnu plateb, ověřte si, zda
nedlužíte za energie dodavateli poslední instance.
NEBO
Platby za elektřinu nebo plyn
Na platebním dokladu SIPO nebo ve Vaší bance (trvalý příkaz) si
ověřte, zda máte nastaveny platby za elektřinu nebo plyn.
Pokud ne a zálohy na energie žádným jiným způsobem nehradíte,
dlužíte za energie dodavateli poslední instance.
Pokud ano, peníze se strhávají, je vše v pořádku. Nemusíte nic
řešit.
Co se stalo?
Pokud jste byli zákazníkem jedné z výše uvedených společností,
nebo Vaše platby dodavateli elektřiny nebo plynu neodchází, tak
Váš dodavatel skončil.
Zachovejte klid. Nejste na to sami. Situaci ale řešte co nejdříve!
Elektřinu ani plyn Vám nevypnou, aktuálně Vám je dodává
dodavatel poslední instance.
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Kdo Vám může pomoci, pokud si nevíte rady?
Vaše rodina nebo přátelé Vám jistě pomohou najít potřebné
informace i problém řešit.
Zavolat nebo zajít můžete na místní úřad (obecní nebo městský),
poradí Vám i Váš starosta, nebo Vaše starostka.
V každém případě si připravte poslední vyúčtování za elektřinu nebo
plyn.
Co bude potřeba vyřešit?
Je nutné zjistit, kdo je Váš dodavatel poslední instance, kontaktovat
ho a vyřešit platby za elektřinu nebo plyn.
Dodavatel poslední instance je dočasná záchranná síť pro případ,
když skončí Váš dodavatel. Proto je nutné vybrat si obratem nového
dodavatele elektřiny nebo plynu.
Kde naleznete sami více informací?
Energetický regulační úřad (www.eru.cz poskytuje veškeré
informace k této situaci – o dodavatelích poslední instance včetně
kontaktů, postup, jak změnit dodavatele, a odpovědi na často kladené
otázky lidí, kteří se dostali do stejné situace jako Vy.
Občanské poradny (www.obcanskeporadny.cz), kde si můžete
domluvit schůzku.
Místní úřady (městský nebo obecní), kam můžete také zajít
osobně.

V NAŠÍ PRODEJNĚ DOBŘE NAKOUPÍTE
I v malých prostorách prodejny na obecním úřadě zajišťuje nový provozovatel široký sortiment zboží. Přijďte se přesvědčit!
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V samoobsluze vás přivítá usměvavý pan prodavač
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Cvičení předškolních dětí
I přes nepříznivou situaci kolem covidové pandemie se malým sokolíkům
(předškolním dětem) daří scházet se pravidelně a protáhnout si tělo při cvičeních
a hrách. V sokolovně v České se scházíme každý týden v tradičním čase ve
čtvrtek od 16 hod., noví zájemci jsou srdečně vítáni.
Kateřina Vlasáková, tel. 602 766 063

HLUK V NAŠÍ OBCI

Možná jste si všimli krátké reportáže odvysílané Českým rozhlasem
Brno, která se týkala nepříjemné situace s hlukem v naší obci. Redaktorka
vedla rozhovor i s naší paní starostkou, jejíž stručné vyjádření otiskujeme
na následující straně.
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Rychlostní komunikace 1/43 v naší obci je vedena podél zástavby RD a většinou je oddělena zahradami.
Dle platného nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací je tato komunikace brána jako stará hluková zátěž, a z tohoto důvodu jsou limity pro posuzování stanoveny na hodnoty vyšší než u nových staveb
– tj. 70 dB pro denní dobu a 60 dB pro noční dobu.
Naměřené maximální hodnoty hluku v denních i nočních hodinách u nás
překračují tyto limity na hodnoty ve dne až téměř k 90 dB, v noci potom
i k 80 dB.
Po započítání všech korekcí a nejistot se avšak dostáváme na hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku, které tyto limity splňují. Poslední měření,
které bylo v roce 2018, prokázalo po všech odpočtech hluk v denní době 64 dB,
v noci potom 56 dB.
Místní obyvatelé ze všech částí obce se na nás průběžně obracejí s žádostí
o řešení tohoto problému, hluk se týká i části obyvatel sousední obce Lelekovice. Je pro nás těžko vysvětlitelné, že při budování nových komunikací je denní
limit pro hluk 50 dB.
Na naše neustálé naléhání a tlak na ŘSD došlo vždy pouze na provedení
nového měření a konstatování, že se protihluková stěna nebude stavět, protože
limity splňujeme.
V současné době je vidět, že na naše upozornění ŘSD začalo s výkupem
pozemků pod touto komunikací. Kdyby došlo k překročení limitů, tak by trvalo
ještě několik let, než by se mohlo vůbec stavět, protože na soukromých pozemcích by to s povolením majitelů nešlo.
Uvítali bychom alespoň snahu ze strany ŘSD o vypracování studie, jaká
protihluková opatření by u nás připadala v úvahu.
Obec v minulých letech sama oslovila i projekční kancelář, která se zabývá
projektováním těchto staveb, ale bez toho, že budou pozemky majetkově vypořádány, bychom utráceli obecní peníze za projekt do šuplíku.
Snažila jsem se několikrát o setkání s představiteli vlády na JMK, protože
dle našeho názoru jediná cesta, která v současné době by mohla vést k vybudování protihlukové stěny, je pouze cesta politické vůle – kdy se buď změní
limity, nebo ministerstvo udělí výjimku. Vzhledem k tomu, že se v minulém
volebním období střídali naši mistři dopravy jako apoštolové na orloji, se mi
to nepodařilo uskutečnit. Chystám se jednání obnovit s novou vládou. Vzdát se
rozhodně nehodláme.
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Koncert duchovní hudby na Vranově
V neděli 12. 12. jste se mohli adventně naladit při koncertě pořádaném sdružením obcí Ponávka.
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Přejeme všem našim čtenářům
krásné vánoční svátky
a šťastný nový rok
2022
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