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Vážení spoluobčané, 
 
nastala  pro mne  opět  příležitost,  abych  Vás  všechny  pozdravila  a  prostřednictvím  našeho 
časopisu předala několik aktuálních informací o dění v naší obci. 
Toto vydání se zabývá nejdůležitějšími událostmi v uplynulém období  i plánovanými akcemi 
a ak vitami, které nás teprve čekají.  I tentokrát se vás budeme snažit  informovat co nejpo‐
drobněji  o  nejdůležitějších  záležitostech  obce,  dotýkajících  se  našeho  společného  života 
v České. 
 
Kanalizace – aktuální stav 
Ukončení první etapy rekonstrukce kanalizace v ulici Hlavní  je naplánováno na 4.10. 2013  
a  to  včetně  živičného  povrchu. Od  7.10.  2013  bude následovat  druhá  etapa  v  ulici Hlavní 
od ulice Nová až po Restauraci u Baumannů. 
Současně budou pokračovat výkopové práce v ulici Nová na hlavním kanalizačním řadu včet‐
ně budování domovních přípojek ve veřejné i soukromé čás . 

Rekonstrukce plynovodu 
Firma Moravský plynostav  Vás informuje o harmonogramu svých prací: 
měsíc říjen  
    ‐ závěrečné stavební úpravy ulice K lomu (zabetonování obrubníků, nový asfaltový    
      povrch a oprava retardérů) 
    ‐ výkopové práce v „obecnici“ (komunikace souběžná s ulicí Hlavní) 
    ‐ úpravy terénu u trasy plynovodu a ose  travním semenem 
    ‐ ulice K sokolovně – finální úpravy komunikace 
    ‐ pokládka asfaltu na komunikaci u bytovky 
měsíc listopad 
    ‐ vydláždění chodníků na ulici Hlavní (po ukončení rekonstrukce kanalizace) 
    ‐ konečné úpravy trasy plynovodu. 
 
Děkuji všem občanům za pochopení a nám všem přeji pevné nervy, kterých bude 
v následujícím období ještě zapotřebí. 
                                                                                                                                       Ing. Jana Chiniová 
                                                                                                                                           starostka obce 

Občasník 
1. díl 

 
Zákládající  schůze  tělocvičné  jednoty  v  tehdejším  Zinsendorfu  se  konala  
6.  ledna  1914. Cvičilo  se  v hos nci    ,,U Baumannů“. V  roce  1921  se  rozhodlo na  členské 
schůzi o postavení vlastní sokolovny. Rok na to 17. září 1922 byla slavnostně otevřena. Pří‐
jmy měla  jednota pouze  z výnosů divadelních představení,  zábav a veřejných  tělocvičných 
vystoupení. Avšak krize v následných letech donu la jednotu prodat v roce 1932 sokolovnu 
s podmínkou, že činnost organizace nebude narušena. 
Ve  válečném  roce 1942 byla  zastavena  činnost  jednoty,  sokolovna opět prodána novému 
majiteli a cvičení zrušeno.  
Po 2. světové válce 16. června 1945 se činnost jednoty obnovila. Následné roky však nebyly 

lehké,  projevoval  se  poli cký  vliv  v  činnos   Sokola. 
Podařilo  se  uskutečnit  několik  úspěšných  divadelních 
představení.  Cvičení  probíhalo  opět  v  hos nci  
„U Baumannů“, které nebylo vyhovující. A  tak v  roce 
1958  rozhodl   Místní  národní  výbor  v  České  směnit 
dům, který  měl  jako konfiskát po Němcích, za budovu  
sokolovny s majitelem p. Kubou. Měl se zde vybudovat 
obecní kulturní dům, na kterém byly postupně započa‐
ty opravy.  Jednota opravila a opatřila  i nové nářadí a 
obnovila cvičení. Podařilo se jí získat pozemek nedale‐

ko sokolovny a zřídit zde nové hřiště za zničené hřiště v Horce. 
Následovaly  další  opravy  a  zvelebování  sokolovny.  Při  výstavbě  severní  radiály  I/43  došlo 
k  záboru hřiště. Hledaly  se další pozemky, které by bylo možné použít k výstavbě nového 
hřiště. V úvahu přicházely pozemky přiléhající k sokolovně. Pokračovaly přípravy na opravu 
tělocvičny. Jednotě se však nepodařilo sehnat potřebné prostředky. To se podařilo až se spo‐
luúčas  Místní národního výboru v České. I přes problémy s opravou se podařilo v prosinci 
1987 zahájit cvičení v sokolovně. Problémy měla  i přilehlá stavba hřiště. Při budování došlo 
ke  změnám,  projekt  byl  pozměněn  z  důvodu  blízkos   plynovodu  a  hřiště  posunuto  více 
k obci.  Investor však nevyřešil  tuto změnu po  stránce majetkové a otázka  jiných pozemků 
zůstala otevřena. 
Hřiště se v roce 1989 zkolaudovalo, avšak jednota nebyla přizvána ke kolaudaci a tak neměla 
možnost dořešit nevyhovující stav v majetkoprávním vypořádání.  
                                                                                                                                       Za TJ Sokol Česká 
                                                                                                                                       Lenka Mičánková 

*** Rekonstrukce kanalizace a plynovodu ***  

*** Zajímavosti z historie TJ Sokol Česká ***  



Závěrečný účet Obce Česká za rok 2012 
Rozpočet obce byl schválen zastupitelstvem obce Česká dne 12.12. 2011.  
 
Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný ve výši příjmů                                         7 104.400,‐ Kč,  
                                                                                  výdajů                                         5  629.500,‐ Kč,    
přebytek byl použit při dalších rozpočtových opatřeních v souhrnné výši      1 474.900,‐ Kč.  
V roce 2012 bylo schváleno celkem 7 rozpočtových opatření, která: 
                                                                     zvýšila příjmy o                                       1 891.100,‐ Kč  
                                                                     výdaje navýšila o                                    8 088.200,‐ Kč.     
                                                                     Finanční náklady se zvýšily o                6  247.100,‐ Kč.  
                      Zůstatek na běžném účtu k 31.12. 2012 byl  11 738 221,46 Kč. 
Inves ční výdaje  
V roce 2012 byl vystavěn nový pavilon mateřské školy v ceně 6 234.415,‐ Kč. Na nové lavičky 
a odpadkové koše bylo vynaloženo 135.350,‐ Kč, na zařízení pro rozšíření programů kabelové 
televize 40.200,‐ Kč. Další výdaje stály přípravné a projektové práce pro připravované inves ‐
ce. Inves ční náklady celkem činily 6 626.023,‐ Kč.  
Běžné výdaje  
Do oprav svého majetku obec vložila 241.194,40 Kč.  Jednalo se zejména o opravu kapličky 
88.640,‐  Kč  a  opravu  pítka  37.955,‐  Kč.  Opravy  veřejného  osvětlení  si  vyžádaly  celkem 
23.278,80 Kč, oprava povrchu ul. Nová 23.712,‐ Kč, oprava chodníku u staré MŠ 22.428,‐ Kč, 
opravy sekačky 12 865,‐ Kč.  Na vybavení nové mateřské školy obec vynaložila 426.750,50 Kč, 
na nový počítač pro OÚ 18.744,‐ Kč. 
  

Obec Česká vykázala za rok 2012 zisk ve výši 1 633.258,59 Kč. 
Výkaz zisku a ztráty k 31.12. 2012 je součás  zprávy o přezkoumání hospodaření. 

 
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce k 31.12. 2012  
Přezkoumání bylo provedeno nezávislým auditorem firmou BOHEMIA AUDIT,  s.  r. o., Brno 
v souladu se zákonem 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územně  
samosprávných celků a dobrovolných sdružení obcí.  
Závěr z přezkoumání hospodaření: Při přezkoumání hospodaření podle § 2 a 3 zákona 
o přezkoumávání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
Vzhledem  ke  všem  těmto nezvratným  skutečnostem musíme  konstatovat,  že hospodaření 
obce je v dobrém stavu, což ostatně potvrzuje i přezkoumání nezávislým auditorem, viz výše. 
Pro úplnost dodáváme, že  

zůstatek běžného účtu k 31.8. 2013 byl 19 470.000,‐Kč. 
 

                                                                                                   Milan Pavelka   
                                                                                                               předseda finančního výboru 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční 
25. 10.2013 od 14.00 ‐ 22.00 hod. a 26. 10.2013 od 8.00 ‐ 14.00 hod.  

v zasedací místnos  obecní sokolovny v České. 
 

Volební lístky budou doručeny občanům s trvalým pobytem v obci do schránek  
nejpozději  24.10.2013 (což je později než při běžných volbách). 

V  obci  Česká  se  uskuteční  pravidelný  mobilní  svoz  odpadu.  Kontejnery  budou  
k dispozici na stanoviš  u obecního úřadu  

v sobotu 19.10. 2013 od 10:00 do 13:00 hod. 
 

VELKOOBJEMOVÝ  ODPAD (rozměrné odpady z domácnos  ‐ koberce, starý nábytek atd.) 
NEBEZPEČNÝ ODPAD (oleje, brzdové kapaliny, barvy, chemikálie, akumulátory, monočlánky, 
čis cí prostředky a léky.) 
ZPĚTNÝ  ODBĚR  (domácí  spotřebiče,  televizory,  rádia,  počítače  i  příslušenství,  nástroje 
(vrtačky, šicí stroje aj.), zářivky, výbojky. ) 
 
Do kontejneru nepatří stavební odpady a odpady ze zahrad. 

 *** Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ***  

 *** Mobilní svoz odpadu ***  

 *** Hospodaření obce Česká v roce 2012 ***  

 *** Změna otevírací doby prodejny potravin ***  

Prodejna potravin v České  bude mít od 1.10. 2013 změněnou otevírací dobu. 
 
Nová  otevírací doba: 
PO—ČT   7:00—11:00        13:00—17:00 
PÁ            7:00—11:00        13:00—16:00 
SO            7:00—10:00   
 
Pro Vaši jistotu a spokojenost je možné si zboží dopředu objednat. 
Odpovědná osoba: Monika Večeřová, tel. 602 679 709 

 *** Oznámení ***  

Občané a fanoušci obce Česká mohou nyní sdílet své názory a informace též na nově 
založených Facebookových stránkách www.facebook.com/Ceska.  

Při  sku občasníku č. 2 došlo v odstavci "Hospodaření obce" k  skové chybě, za 
což se omlouváme. 



10.11. 2013 ‐ Představení muzikálu Tarsan v podání Amatérského divadla Spojené farnos  
                         Muzikál bude představen v obecní sokolovně v České. 
24.11. 2013 ‐ 13. Farní jarmark v obecní sokolovně v České   
                         Kdo máte chuť a čas, vyrábějte a tvořte a  m pomozte potřebným.  
29.11. 2013 ‐ Advent v České  
                         V obecní  sokolovně  v  České bude od  16.00 hod. probíhat  výroba  a  zdobení  
                         adventních věnců a dalších ozdob. Korpusy na věnce si vezměte s sebou. 
5.12. 2013 ‐   Mikulášská nadílka  
                         Mikuláš s čertem a andělem přijdou do obecní sokolovny v České v 16.30 hod. 
8.12. 2013 ‐   Čedivadlo ‐ repríza pohádky "Karkulka si poradí"  
                         Bude odehráno v obecní sokolovně v České od 15.00 hod. 
8.12.  2013 ‐  Předvánoční koncert  
                         Koncert pořádá Svazek obcí Ponávka ‐ Česká, Lelekovice, Vranov v kostele na   
                         Vranově. Bližší informace sledujte na plakátech. 
13.12. 2013 ‐ Předvánoční posezení s písničkou pro seniory 
                         Proběhne v sokolovně v České od 16.00 hod. Všichni jsou srdečně zváni. 
21.12. 2013 ‐ Starostův pohár v kopané  
                         Uskuteční se v obecní sokolovně  v České.  

*** Kulturní akce ***  

*** Harmonogram sokolovny ***  

*** Kulturní akce ***  

*** Harmonogram sokolovny ***  
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                                                                                                   Milan Pavelka   
                                                                                                               předseda finančního výboru 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční 
25. 10.2013 od 14.00 ‐ 22.00 hod. a 26. 10.2013 od 8.00 ‐ 14.00 hod.  

v zasedací místnos  obecní sokolovny v České. 
 

Volební lístky budou doručeny občanům s trvalým pobytem v obci do schránek  
nejpozději  24.10.2013 (což je později než při běžných volbách). 

V  obci  Česká  se  uskuteční  pravidelný  mobilní  svoz  odpadu.  Kontejnery  budou  
k dispozici na stanoviš  u obecního úřadu  

v sobotu 19.10. 2013 od 10:00 do 13:00 hod. 
 

VELKOOBJEMOVÝ  ODPAD (rozměrné odpady z domácnos  ‐ koberce, starý nábytek atd.) 
NEBEZPEČNÝ ODPAD (oleje, brzdové kapaliny, barvy, chemikálie, akumulátory, monočlánky, 
čis cí prostředky a léky.) 
ZPĚTNÝ  ODBĚR  (domácí  spotřebiče,  televizory,  rádia,  počítače  i  příslušenství,  nástroje 
(vrtačky, šicí stroje aj.), zářivky, výbojky. ) 
 
Do kontejneru nepatří stavební odpady a odpady ze zahrad. 

*** Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ***  

*** Mobilní svoz odpadu ***  

*** Hospodaření obce Česká v roce 2012 ***  

*** Změna otevírací doby prodejny potravin ***  

Prodejna potravin v České  bude mít od 1.10. 2013 změněnou otevírací dobu. 
 
Nová  otevírací doba: 
PO—ČT   7:00—11:00        13:00—17:00 
PÁ            7:00—11:00        13:00—16:00 
SO            7:00—10:00   
 
Pro Vaši jistotu a spokojenost je možné si zboží dopředu objednat. 
Odpovědná osoba: Monika Večeřová, tel. 602 679 709 

*** Oznámení ***  

Občané a fanoušci obce Česká mohou nyní sdílet své názory a informace též na nově 
založených Facebookových stránkách www.facebook.com/Ceska.  
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Vážení spoluobčané, 
 
nastala  pro mne  opět  příležitost,  abych  Vás  všechny  pozdravila  a  prostřednictvím  našeho 
časopisu předala několik aktuálních informací o dění v naší obci. 
Toto vydání se zabývá nejdůležitějšími událostmi v uplynulém období  i plánovanými akcemi 
a ak vitami, které nás teprve čekají.  I tentokrát se vás budeme snažit  informovat co nejpo‐
drobněji  o  nejdůležitějších  záležitostech  obce,  dotýkajících  se  našeho  společného  života 
v České. 
 
Kanalizace – aktuální stav 
Ukončení první etapy rekonstrukce kanalizace v ulici Hlavní  je naplánováno na 4.10. 2013  
a  to  včetně  živičného  povrchu. Od  7.10.  2013  bude následovat  druhá  etapa  v  ulici Hlavní 
od ulice Nová až po Restauraci u Baumannů. 
Současně budou pokračovat výkopové práce v ulici Nová na hlavním kanalizačním řadu včet‐
ně budování domovních přípojek ve veřejné i soukromé čás . 

Rekonstrukce plynovodu 
Firma Moravský plynostav  Vás informuje o harmonogramu svých prací: 
měsíc říjen  
    ‐ závěrečné stavební úpravy ulice K lomu (zabetonování obrubníků, nový asfaltový    
      povrch a oprava retardérů) 
    ‐ výkopové práce v „obecnici“ (komunikace souběžná s ulicí Hlavní) 
    ‐ úpravy terénu u trasy plynovodu a ose  travním semenem 
    ‐ ulice K sokolovně – finální úpravy komunikace 
    ‐ pokládka asfaltu na komunikaci u bytovky 
měsíc listopad 
    ‐ vydláždění chodníků na ulici Hlavní (po ukončení rekonstrukce kanalizace) 
    ‐ konečné úpravy trasy plynovodu. 
 
Děkuji všem občanům za pochopení a nám všem přeji pevné nervy, kterých bude 
v následujícím období ještě zapotřebí. 
                                                                                                                                       Ing. Jana Chiniová 
                                                                                                                                           starostka obce 

Občasník 
1. díl 

 
Zákládající  schůze  tělocvičné  jednoty  v  tehdejším  Zinsendorfu  se  konala  
6.  ledna  1914. Cvičilo  se  v hos nci    ,,U Baumannů“. V  roce  1921  se  rozhodlo na  členské 
schůzi o postavení vlastní sokolovny. Rok na to 17. září 1922 byla slavnostně otevřena. Pří‐
jmy měla  jednota pouze  z výnosů divadelních představení,  zábav a veřejných  tělocvičných 
vystoupení. Avšak krize v následných letech donu la jednotu prodat v roce 1932 sokolovnu 
s podmínkou, že činnost organizace nebude narušena. 
Ve  válečném  roce 1942 byla  zastavena  činnost  jednoty,  sokolovna opět prodána novému 
majiteli a cvičení zrušeno.  
Po 2. světové válce 16. června 1945 se činnost jednoty obnovila. Následné roky však nebyly 

lehké,  projevoval  se  poli cký  vliv  v  činnos   Sokola. 
Podařilo  se  uskutečnit  několik  úspěšných  divadelních 
představení.  Cvičení  probíhalo  opět  v  hos nci  
„U Baumannů“, které nebylo vyhovující. A  tak v  roce 
1958  rozhodl   Místní  národní  výbor  v  České  směnit 
dům, který  měl  jako konfiskát po Němcích, za budovu  
sokolovny s majitelem p. Kubou. Měl se zde vybudovat 
obecní kulturní dům, na kterém byly postupně započa‐
ty opravy.  Jednota opravila a opatřila  i nové nářadí a 
obnovila cvičení. Podařilo se jí získat pozemek nedale‐

ko sokolovny a zřídit zde nové hřiště za zničené hřiště v Horce. 
Následovaly  další  opravy  a  zvelebování  sokolovny.  Při  výstavbě  severní  radiály  I/43  došlo 
k  záboru hřiště. Hledaly  se další pozemky, které by bylo možné použít k výstavbě nového 
hřiště. V úvahu přicházely pozemky přiléhající k sokolovně. Pokračovaly přípravy na opravu 
tělocvičny. Jednotě se však nepodařilo sehnat potřebné prostředky. To se podařilo až se spo‐
luúčas  Místní národního výboru v České. I přes problémy s opravou se podařilo v prosinci 
1987 zahájit cvičení v sokolovně. Problémy měla  i přilehlá stavba hřiště. Při budování došlo 
ke  změnám,  projekt  byl  pozměněn  z  důvodu  blízkos   plynovodu  a  hřiště  posunuto  více 
k obci.  Investor však nevyřešil  tuto změnu po  stránce majetkové a otázka  jiných pozemků 
zůstala otevřena. 
Hřiště se v roce 1989 zkolaudovalo, avšak jednota nebyla přizvána ke kolaudaci a tak neměla 
možnost dořešit nevyhovující stav v majetkoprávním vypořádání.  
                                                                                                                                       Za TJ Sokol Česká 
                                                                                                                                       Lenka Mičánková 

*** Rekonstrukce kanalizace a plynovodu ***  

*** Zajímavosti z historie TJ Sokol Česká ***  
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