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Občasník obyvatel a přátel obce Česká

5 / 2019

Zprávy z České
Vážení spoluobčané!

Letošní podzim nám nadělil mnoho krásných dnů, k procházkám jako stvořených. Počasí 
nám vyšlo i o hodech, i když to vypadalo všelijak. Nepršelo ani dětem o lampiónovém průvodu, 
a tak mám radost, že všechna práce a přípravy nevyšly naprázdno. I když – odhodlání nadšenců 
překoná i nepřízeň počasí, to už jsme si párkrát ověřili. 

Letos si připomínáme třicáté výročí znovunabytí svobody naší země. Je to tak dlouhá doba, 
že se tomu ani nechce věřit. Pro mladší už je to historie, o které si čtou v učebnicích. My ostat-
ní vzpomínáme, procházíme si těch 30 let a srovnáváme s tím, co bylo předtím. Každému to 
srovnání vychází jinak, podle toho, jaké má priority, jak se odvíjel jeho život. Mnozí jsou polis-
topadovým vývojem i současnou situací zklamaní. Ale nepodléhejme zbytečné skepsi. Lidská 
povaha je už totiž taková, asi raději nadáváme, než bychom uvažovali nad tím, za co všechno 
můžeme být vděční. Všíváme si víc toho, co zkritizovat, než s čím můžeme být spokojení. Tro-
chu nám to někdy zastírá poznání, jak velkým darem naše svoboda vlastně je. 

Přeji nám všem, abychom do té další třicítky vykročili se vztyčenou hlavou. Abychom byli 
těmi nadšenci, kteří se nedají odradit „špatným počasím“. Abychom šli dál s nadějí, nadcháze-
jící adventní období nás k tomu přímo vybízí. 

Jana Chiniová
starostka
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Důležitá oznámení

Klub aktivních seniorů KLAS zahajuje činnost v České!
Milé seniorky a senioři! 

Všichni to známe: celý život si malujeme, co všechno budeme dělat, až jed-
nou budeme v důchodu, až budeme mít na všechno klid a čas. Ani se nenadě-
jeme a důchod je tu, a najednou to není zas tak jednoduché. Už nic nemusíme, 
a tak se nám samotným mnohdy ani nechce pouštět se do něčeho nového. 

Jenže zpohodlnět a zůstat sedět doma také není úplně ideální, i když je ten 
odpočinek zasloužený. Nejlepší je, když se sejde více lidí, kteří se dokážou 
vzájemně podpořit. Když se podaří spojit příjemné s užitečným: tak v naší obci 
už mnoho let funguje cvičení seniorek, kde si ženy poctivě protáhnou a posilní 
celé tělo a zároveň se u toho dobře pobaví. Když jsem se začala i já blížit dů-
chodovému věku, začala jsem se rozhlížet po dalších aktivitách, které by mohly 
nám seniorům obohatit život. 

Nebyla jsem sama, kdo takto uvažoval, a tak jsem brzy narazila na organiza-
ci s názvem KLAS – klub aktivních seniorů, kde se tímto už dlouho a úspěšně 
zabývají. Na jednu ukázkovou lekci klubu seniorů jsem se zašla podívat a byla 
jsem nadšená. Procvičovali jsme zrovna paměť a trénovali mozek, ovšem tak, 
že jsme se u toho výborně bavili a hodně nasmáli. V KLASu už dokázali na-
shromáždit celou studnici nápadů a návrhů vhodných aktivit, a tak jsem se 
rozhodla absolvovat jejich kurz a nasát inspiraci pro klub, který bych chtěla 
„rozjet“ i u nás v České. Na jeho závěru jsem získala pro naši obec certifikát, že 
můžeme jít do toho. A obec Česká se rozhodla náš klub podporovat. 

Na co se tedy můžete těšit, pokud se k nám přidáte? 
Scházet se budeme jednou za čtrnáct dní, pravděpodobně v pondělí v 16 

hod. v budově staré mateřské školy. Každé setkání bude nějak tematicky zamě-
řené, s ohledem na období (třeba adventní a velikonoční tvoření), ale i zájmy 
a možnosti zúčastněných. Povyprávíme si o zajímavostech z blízkého i vzdá-
lenějšího okolí, a pak se třeba za nimi vydáme i na procházku nebo na výlet. 
Každý, kdo začíná zapomínat a už ho to štve, určitě ocení cvičení posilující 
paměť a další intelektuální schopnosti. Občas budeme něco vyrábět, ale ani ti 
méně zruční se nemusí bát – určitě najdeme činnosti přiměřené schopnostem 
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každého. A třeba si u toho i zazpíváme. Vyměníme si zkušenosti, budeme se 
učit od sebe navzájem. Mnoho nápadů pro naši činnost už mám a další od vás 
ráda přivítám. Vždyť jde o to, aby nás společně strávený čas bavil a přinesl nám 
(a třeba i našemu okolí) něco užitečného. 

Budu se na vás těšit, o prvním společném setkání v lednu budeme ještě in-
formovat. Pokud vás nabídka zaujala a chcete se na něco zeptat, bude k tomu 
příležitost na předvánočním posezení seniorů s písničkou, které se uskuteční 
v sokolovně v pátek 6. 12., ráda si s vámi popovídám. 

Libuše Šebrlová

Plánované akce
29. 11. 2019 Výroba adventních věnců  v 16 hod. v sokolovně
1. 12. 2019 Rozsvícení vánočního stromu  v 16.30 hod.
5. 12. 2019 Mikulášská nadílka   v 16.30 hod. v sokolovně
6. 12. 2019 Předvánoční posezení seniorů  v 16.30 hod. v sokolovně
14. 12. 2019 Koncert obcí Ponávka   kostel Vranov, odjezd
  – Rybova mše    autobusu z České-Hlavní
       v 14.20 hod.
21. 12. 2019 Starostův pohár – turnaj ve fotbale
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OBEC ČESKÁ POŘÁDÁ V SOKOLOVNĚ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROGRAM: 
DÍLNIČKY,  POHÁDKA „O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE“, 
ZDOBENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU,  ZPÍVÁNÍ KOLED, 
PŘÍCHOD MIKULÁŠE, ČERTA A ANDĚLA 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
    

  U VCHODU BUDEME VYBÍRAT PODEPSANÉ BALÍČKY PRO DĚTI 
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Zastupitelstvo obce Česká
vás srdečně zve

na

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU,

punč paní starostky,
vystoupení dětí z mateřské školy

a dětského pěveckého sboru Lelkováček
pod vedením Inky Pospíšilové

v první adventní neděli
1. 12. 2019

v 16.30 hod.
u lípy naproti obecnímu úřadu

v České
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Obec Česká srdečně zve všechny své seniory na

PŘEDVÁNOČNÍ
POSEZENÍ S PÍSNIČKOU

v pátek 6. 12. 2019 v 16.30 v sokolovně
            Program:
            16.30 přivítání
            16.40 vystoupení pěveckého sboru Lelkováček
            17.00 program dětí z MŠ
            18.00 vystoupení tanečního souboru Javorníček
            18.30 k tanci a poslechu zahraje

              cimbálová muzika Javorníček
               Večeře zajištěna

Svazek obcí Ponávka ve spolupráci s farním úřadem Vranov
si vás dovolují pozvat na veřejnou generální zkoušku

České mše vánoční Jana Jakuba Ryby,
která se uskuteční

v sobotu 14. 12. 2019 v 15 hod.
v kostele Narození Panny Marie ve Vranově

v provedení Mladých brněnských symfoniků, orchestru ZUŠ města Brna,
pěveckého sboru Ars Brunensis pod vedením Dana Kalouska a sólistů.

Zdarma můžete využít autobus, který vyjíždí ze zastávky Česká-Hlavní ve 14.20 hod
a 15 minut po skončení koncertu vás odveze zpět.
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Ohlédnutí za uplynulými akcemi

Hody 2019



Čedivadlo – Recept na pohádku
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Uspávání berušek

Sport
Olympon – skutečný svátek sportu!

Historicky první „olympijské“ klání všech tří obcí svazku Ponávka se uskutečnilo 
21. září 2019 v Lelekovicích. A atmosféra byla výtečná! Sportovní duch naprosto pře-
vládl, závodníci nasadili do soutěží všechny své síly, ale zároveň nepanovala žádná ne-
příjemná rivalita. Sportovci brali své výkony s nadhledem a úspěchy si navzájem přáli, 
dobrá nálada převyšovala nad všemi nezdary. Naši borci a borkyně si vedli skvěle. 
Sice to na celkové vítězství nestačilo, skončili jsme druzí, ale vyfoukli jsme soupeřům 
cenná zlata v týmových sportech – malé kopané a volejbalu, to je obzvlášť potěšující. 
A měli jsme i další želízka v ohni. 

Budiž Lelekovicím přáno jejich celkové vítězství, už za jejich lví podíl v pořádání 
akce, však příští rok ještě uvidíme! Hlavní organizátor za Českou, Milan Pavelka, 
jistě rád přivítá i další zájemce, letos moc času na přípravu nebylo. Každopádně první 
ročník se vydařil výborně, počasí nám přálo, slavnostní nástupy a fanfáry byly parádní 
a že olymponský oheň první čtvrthodinu jen čmudil, to je jen detail, hlavně že srdce 
sportovců hořela! 
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