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Občasník obyvatel a přátel obce Česká

Zprávy z České
Vážení spoluobčané!
Začátek nového roku je i u nás v České tradičně spojen s plesovou sezónou.
Letos jsme na obecním plese mohli tančit lehounce jako motýli, alespoň takové zdání navozovala výzdoba a profesionální předtanečníci vznášející se sálem
sokolovny. Věřím, že jsme se ale dobře bavili všichni, i když jejich mistrovství
nedosahujeme. Také děti si užily svůj maškarní bál, tentokrát v režii kamaráda
z nejvěrnějších – Večerníčka.
Chtěla bych poděkovat všem ochotným dobrovolníkům, kteří se na přípravě programu a výzdobě sálu pro obě akce podíleli, i dárcům cen do tomboly.
Udělaly radost!
Přeji zároveň vám všem, aby vám roztančený krok vydržel po celý rok, aby
vám bylo do skoku když ne každý, tedy alespoň po většinu dní!
Jana Chiniová, starostka
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Důležitá oznámení
Připomínáme, že je třeba uhradit poplatky!

Doba splatnosti obecních poplatků na tento rok se blíží – uhradit byste je měli
do 31. 3. 2020.
Poplatek za odpad mírně narostl, činí 550 Kč na osobu, na psa zůstává 200 Kč
za každého.
Platit můžete hotově na obecním úřadě (v úřední dny) nebo na účet obce:
1348822309/0800
specifický symbol: číslo vašeho domu
variabilní symbol: odpad č. 1340
pes č. 1341
Každý poplatek je třeba poslat zvlášť se specifikací, za koho je odváděn.

Pozor na zloděje!

Dostaly se k nám zprávy z okolních obcí, že u nich poslední dobou výrazně narostl počet krádeží. Prosíme, dejte si pozor na svoje věci a zabezpečte své nemovitosti před nenechavci.

Permanentky na Kometu stále k mání!

Připomínáme všem milovníkům hokeje, že volné permanentky na domácí utkání Komety jsou i tuto sezónu k zapůjčení na obecním úřadě. Jedná se o 2 volné
vstupenky na stání, které jsme získali v rámci projektu Království Komety.
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OBEC ČESKÁ 2020
mobilní svoz odpadů
Přistavení kontejnerů proběhne

v sobotu 14. března 2020
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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Klub aktivních seniorů KLAS úspěšně rozjel svoji činnost
Přinášíme tematický program na další měsíce, jste srdečně zváni na setkání
v pondělí v 16 hod. do staré školky!
3. 2. Téma: Masopust a jeho kořeny
17. 2. Téma: Masopust a jeho kořeny – postní kuchařka
2. 3.
6. 3.

Téma: Zámek Rájec-Jestřebí, výstava kamélií
Výlet – Návštěva zámku a výstavy v Rájci-Jestřebí

6. 4. Téma: Velikonoce u nás a ve světě
20. 4. Vycházka – Sedmiradostná cesta Panny Marie v Lelekovicích
4. 5. Téma: 75. výročí osvobození Brna
18. 5. Vycházka – Zajímavosti Brna
1. 6. Téma: Památky Brna – Kamenný nemrava
12. 6. Celodenní zájezd

Aktivně a příjemně strávený volný čas
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Pomáhat má smysl!
Pro všechny, kdo by snad o tom měli pochybnosti, tlumočíme poděkování národního ředitele Papežských misijních děl: celý výtěžek loňského charitativního jarmarku poslouží těm nejpotřebnějším v povodněmi zasaženém Malawi, na
projekty pro tělesně i duševně postižené, nemocné, osiřelé a hladovějící děti.
Zároveň otiskujeme poděkování tišnovské charity, letos se u nás vybralo pěkných 34 305 Kč. Děkujeme!
Vážená paní starostko, vážený pane starosto!
Ráda bych Vám jménem naší oblastní charity poděkovala za letošní ročník Tříkrálové sbírky. Společně s dobrovolníky, obcemi a farnostmi se nám
v letošním roce podařilo získat ze zapečetěných pokladniček krásnou částku
1 805 900 Kč. Získané prostředky nám umožní další rozvoj našich služeb a především nám v proměnlivém dotačním prostředí poskytnou potřebnou jistotu, že
budeme moci naše služby poskytovat i nadále v takovém rozsahu a kvalitě, na
kterou jsou vaši občané zvyklí.
Informace o našich záměrech a realizovaných projektech můžete najít na našem webu www.tisnov.charita.cz.
Děkujeme za přijetí Tříkrálové sbírky, za čas, který jste realizaci sbírky u vás
na obci věnovali, děkujeme za vaši podporu i důvěru. Předejte prosím naše poděkování i vašim občanům. Velice si vážíme naší vzájemné spolupráce.
S pozdravem a přáním pěkného dne
Ing. Jaroslava Klapalová
ředitelka
Oblastní charita Tišnov

Připravované akce
22. 2. Fašank
2. 3.

Vítání občánků

30. 4. Pálení čarodějnic
23. 5. Den Ponávky
24. 5. Kamínek pro školu
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Ohlédnutí za uplynulými akcemi
Tohle hospoda U Baumannů ještě nezažila!
Co tu naše stará hospoda stojí a snad i co jsou Baumannovi hospodskými (a
to už je nejméně 400 let), něco takového se asi nepřihodilo. Alespoň si tedy nedovedu představit panáčka, který by se k něčemu takovému v minulosti odhodlal – sloužit regulérní Mši svatou v hospodě a modlit se za její návštěvníky, aby
zde nalézali Boha. Až člověka napadalo, při pohledu na natřískaný sál hospody,
jestli za chvíli nebudeme konkurencí poutnímu chrámu na Vranově.
Ale celkově mše, která proběhla v neděli 19. ledna 2020 v restauraci U Baumannů, vyzněla velice mile. Byla poděkováním za generace těch, kteří se náročné práci v hospodě věnovali v minulosti. Zážitkem byla jistě i pro naše dvě
nejstarší pamětnice s tímto místem spojené: p. Marii Švábovou a Marii Baumannovou.
Vysluhoval ji kněz nikoli neznámý, Marek Orko Vácha. Mluvil o křesťanském životě plném dobrých věcí, ke kterým jídlo a pití bezesporu patří, a když
se k tomu sejde i dobrá společnost, je to dar, kterého by se ani křesťané neměli
zříkat. A proč by nakonec hospoda nemohla být místem, kde hledající nalézají odpovědi na své otázky a troskotající povzbudivé lidské slovo? Pěkně mluvil
pan farář, teolog, přírodovědec, pedagog a skaut o naší hospodě... akorát že mu
sotva bylo rozumět, což u tak zkušeného řečníka docela překvapí. Nejsem si
jistá, zda ho v zadních řadách vůbec slyšeli, naštěstí tam postávali hlavně mládežníci, kteří mají
ještě bystré uši. Snad to
bylo i tím, že byl sám zaražen množstvím lidí,
kteří se na mši dostavili.
Podle svých slov očekával polosoukromou akci
o pěti účastnících.
Mládežníci se zpěvy
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a kytarou zajistili i hudební část
mše, na které se sešli mladí i staří,
lidé z různých denominací a prostředí. Nakonec Marek Orko Vácha vysluhoval Večeři Páně pod
obojí, což mě opět překvapilo (za nekatolickou
terminologii se omlouvám). Slavnostní ráz podvečera doplnily ohlášky: oznámení snoubenců o
svatbě a gratulace naší paní starostce ke kulatým
narozeninám, které zrovna toho dne slavila.
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Tříkrálová sbírka

Obecní ples

Foto z obecního plesu a ze mše v hospodě
Jitka Baumannová
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Maškarní bál pro děti
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