*** Připravované akce v roce 2015 ***

Zprávy z České
Občasník

8. číslo/prosinec 2014

Vážení spoluobčané,
v říjnu proběhly komunální volby. Chtěla bych Vám touto cestou poděkovat za podporu,
kterou jste dali novým zastupitelům obce Česká. Budeme i v tomto volebním období praco‐
vat co nejlépe a zvelebovat tak naši obec.
V příš m roce nás čeká rekonstrukce sokolovny. Její ukončení je naplánováno na podzim
příš ho roku, kdy rovněž uspořádáme oslavy 230 let od založení obce Česká. Jsme si vědomi,
že její dočasné uzavření způsobí problémy všem, kteří ji využívají jak ke sportu, tak i k zába‐
vě. Odměnou pro nás všechny bude příjemnější a komfortnější zázemí obecní sokolovny.
Za pár dnů budeme slavit Vánoce. Přeji Vám, abyste je prožili v klidu a pokoji v okruhu svých
blízkých a navzájem si darovali hlavně radost a vzájemnou oporu.
Ing. Jana Chiniová
starostka obce
*** Pronájem prodejny potravin v České ***

*** Akce leden - březen 2015 ***
16. 1. 2015 ‐ Obecní ples od 20.00 hod. v obecní
sokolovně
18. 1. 2015 ‐ ČEdivadlo ‐ „Pohádka o Baculatém
království“ od 16.00 hod. v obecní
sokolovně
31. 1. 2015 ‐ Myslivecký ples od 20.00 hod. v obec‐
ní sokolovně
14. 2. 2015 ‐ Ostatky neboli Fašank (masopustní
průvod po obci) a od 20.00 hod.
večerní zábava v obecní sokolovně
3. 3. 2015 ‐ Vítání nových občánků obce Česká
v obecní sokolovně
7. 3. 2015 ‐ Maškarní bál pro dě v obecní soko‐
lovně
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Od 1. 1. 2015 Obec Česká nabízí k pronájmu prodejnu potravin v České na adrese Česká 26.
Jedná se o prodejnu o celkové výměře 19 m2, sestávající se z prodejny potravin o výměře
15,5 m2 a skladu o výměře 3,5 m2. Nájemné činí 1Kč/m2/rok a prodejna se pronajímá včetně
vybavení. Veškeré energie hradí Obec Česká.
Zájemci se mohou hlásit na Obecním úřadě Česká, Česká 26, telefonicky na čísle 541 232 126
nebo elektronicky na email obec‐ceska@volny.cz.
*** Informace o vydávání kompostérů pro občany obce Česká ***
Občané, kteří si ještě nevyzvedli kompostéry, si je mohou převzít v úterý 6.1.2015 od
15.00—18.00 hod. nebo v sobotu 10.1.2015 od 12.00—15.00 hod. v obecní sokolovně v Čes‐
ké. Při předání kompostérů budou občané podepisovat smlouvu o výpůjčce movité věci a
předávací protokol. Smlouva bude na dobu 5 let, poté zůstává kompostér v trvalém držení
vypůjčitele.

Zastupitelstvo obce Česká a pracovníci Obecního úřadu v České přejí
všem občanům příjemné proži
vánočních svátků,
do nového roku 2015
hodně štěs , zdraví a pohody.

*** Prodej vánoční ryb ***
Prodej ryb se uskuteční u Obecního úřadu Česká cca po dobu 1/2 hodiny dle zájmu občanů:
v neděli 21. 12. 2014 ve 14.00 hod. a v úterý 23. 12. 2014 ve 14.00 hod.
Kapr 1.třída (do váhy 2,5 kg)
88,‐ Kč/kg
Tolstolobik
65,‐Kč/kg
96,‐ Kč/kg
Amur
105,‐ Kč/kg
Kapr výběr (nad 2,5 kg)
*** Uplynulé akce ***
V neděli 23. listopadu 2014 proběhl v sokolovně v České „14. TRADIČNÍ CHARITATIVNÍ JAR‐
MARK“. Již v sobotu 22. listopadu v odpoledních hodinách si mohli návštěvníci prohlédnout
fotografie z Keni, kam byly zaslány veškeré finanční prostředky získané z prodeje výrobků.
Výtěžek z této charita vní akce byl 92.000,‐ Kč. Všem zúčastněným patří velký dík.

V pátek 28. listopadu 2014 na „VÝROBĚ ADVENTNÍCH VĚNCŮ“ si mohl každý od 16.00 hod.
vyrobit vánoční výzdobu do svého domu či kanceláře. Při prohlídce výstavy adventních věnců
a svícnů p. Ivy Šlachtové na nás dýchla vánoční nálada a příjemná pohoda.

K Vánocům patří i pohádky. Spolek ochotníků z České a okolí „ČEdivadlo“ nás na jednu
pozval a to v neděli 30. listopadu 2014 na „POHÁDKU O BACULATÉM KRÁLOVSTVÍ“. Před‐
stavení byla dvě se začátkem v 15.00 hod a 18.00 hod. Návštěvnost byla velká a ČEdivadlo
sklidilo velký aplaus.
A nemohli jsme zapo‐
menout ani na Mikulá‐
še.
„MIKULÁŠSKOU
NADÍLKU“ jsme měli v
sokolovně v České v
pátek 5. prosince 2014.
Pro dě byly připrave‐
ny dílničky, pohádka O
pejskovi a kočičce,
sladké i slané dobroty a
nakonec přišel očeká‐
vaný Mikuláš, anděl a
čer . Velký dárek pro
občany obce měl při‐
pravený Mikuláš. Ten
rozsví l vánoční strom
na návsi před obecním
úřadem.
Předvánoční čas si zpříjemnili i senioři naší obce. V pátek 12. prosince 2014 se setkali na
„PŘEDVÁNOČNÍM POSEZENÍ S PÍSNIČKOU“. K dobré náladě přispělo i vystoupení pěvecké‐
ho sboru Lelkováček a k tanci živá hudba.
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