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Občasník obyvatel a přátel obce Česká

6 / 2022

Zprávy z České
Vážení spoluobčané, milé děti,
jsem velice ráda, že letos jsme už najeli do normálního režimu a žádná omezení 
nezhatila akce, na které se tradičně před Vánocemi těšíváme. Ani se nechce 
věřit, že naše společné rozsvěcování vánočního stromu mělo tříletou přestávku. 
V té jste aspoň mohli najít pod stromem překvapení: dřevěný betlém od sochaře 
Zdeňka Macháčka. Letos k němu přibyly dvě ovečky s jehňátkem, které zatím 
hlídá velký beran. Jistě uznáte, že takto velké stádo už potřebuje pastýře a psa. 
Na ty se snad můžeme těšit příští rok. 

Proč letos zrovna ovečky? K vánočnímu příběhu zvířátka patří, Ježíšek se 
narodil mezi ně, do tepla chlívka, když všechny pokoje pro poutníky byly už 
v Betlémě obsazené. Uvítat ho přispěchali pastýři, kteří v tom kraji pásli své 
ovce, a podle koledy mu nezapomněli přinést „veselého beránka ze stáda své-
ho“, aby si měl s kým hrát. Vlastně je ten příběh dojemný tím, že v takových 
bídných podmínkách vzniklo něco tak krásného, o čem si budou lidé ještě 
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po staletích i tisíciletích vyprávět. Boží děťátko se narodilo mezi obyčejné lidi. 
Stačí mít otevřené srdce a dívat se s nadějí vzhůru, jako pastýři pod hvězdnou 
oblohou. 

Dnes žijeme v době, kdy je té naděje hodně zapotřebí. Povstávají strašáci, 
o kterých jsme doufali, že už nikdy nevylezou. Ale možná právě vánoční svátky 
můžou být povzbuzením, že není důvod propadat skepsi. Naděje přichází i tam, 
kde bychom ji nečekali, jen je třeba zvednout hlavu vzhůru.  

Přeji vám všem pokojné svátky, pod stromečkem samá splněná přání a šťast-
né vykročení do nového roku! 

Jana Chiniová, starostka  

Vánoční koncert v Lelekovicích
Srdečně zveme na vánoční koncert, který se uskuteční

8. ledna 2023 v 17 hod. v kostele v Lelekovicích
Na programu bude Missa Brevis autora Jiřího Pavlici, kterou provede chrámový 
sbor Magnificat pod vedením Inky Pospíšilové. Těšit se můžete i na Komorní 
Lelkováček.  

Z letošního předvánočního koncertu duchovní hudby na Vranově, který tradičně 
pořádá sdružení obcí Ponávka. Byl opravdu krásný!
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         Obec Česká Vás srdečně zve na  
 

Přijďte s námi přivítat rok 2023 ohňostrojem  
a potkat se s přáteli, sousedy a obyvateli České a okolí. 

  
Krásný výhled bude z chodníku vedoucího z České do Ivanovic. 

Ohňostroj bude zapálen na polní cestě mezi dálnicí a lokalitou Nádavky.  
 

 

Obecní ples 
V pátek 20. ledna 2023 od 20.00 hod. 
v obecní sokolovně Česká 

Hraje skupina Gava Band 
Vstupné 130,- Kč 

Od 11. ledna 2023 je možné zakoupit vstupenky na OÚ Česká. 
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VÝSTAVA

BETLÉMŮ
Výstava betlémů probíhá v oratořích kuřimského kostela ve dnech:

Ne 18.12.2022 10:30-11:30 Ne 1.1.2023 14:30-16:30

So 24.12.20022 13:00-15:00 Ne 8.1.2023 10:30-11:30

Po 26.12.2022 10:30-11:30

www.farakurim.cz/betlemy Za podpory města
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Výměna vchodových 
dveří 
(18 tis. Kč/dveře)

Zateplení fasády 
(6 tis. Kč/m)

Zateplení stropu 
(50 tis. Kč)

Nová zelená úsporám Light

Vlastník nebo spoluvlastník
rodinného domu nebo trvale
obývané rekreační stavby.

ENERGETICKÉ ÚSPORY V NÍZKOPŘÍJMOVÝCH 
DOMÁCNOSTECH

Všichni členové domácnosti jsou
příjemci starobního nebo invalidního
důchodu 3. stupně.

Kdy můžete žádat?

Domácnost, která pobírala příspěvek
na bydlení v období od 12. 9. 2022.

Výměna oken 
(12 tis. Kč/okno) 

Zateplení střechy 
(120 tis. Kč)

Zateplení podlahy
(60 tis. Kč)

Příjem žádostí bude zahájen 9. ledna
2023. Dotace budou vyplaceny i
zpětně na realizace uskutečněné již
od 12. září 2022. Na realizaci projektu
budete mít potom celý rok.

www.novazelenausporam.cz

Kdo může o dotace žádat?

POŽÁDEJTE O DOTACE AŽ DO VÝŠE 150 000 Kč

Více info na:

nebo kontaktujte Lucii Kolářovou, tel. 541 422 304, 720 942 096, 
e-mail: kolarova@kurim.cz.



Člověk v tísni, o.p.s.   
 
 

Člověk v tísni, o. p. s., Šafaříkova 635/24, 120 00 Praha 2, Česká republika, www.clovekvtisni.cz 
Tel.: (+420) 734 428 384, e-mail: dary@clovekvtisni.cz 
IČ: 25755277 DIČ: CZ25755277 

 
 

V Praze 28.11. 2022 
 
 

Poděkování za dar pro Neformální sdružení jarmarečníků 
pod záštitou farnosti Vranov u Brna, farnosti Kuřim a obce 

Česká 

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili Charitativního jarmarku, který se konal 20.11.2022 
v sokolovně v České. Vaše dary putují do sbírky SOS Ukrajina. Velmi štědrými dary 

jste pomohli v celkové výši 114 460 Kč. 

Dar na účet 93209320/0300 je příspěvkem do veřejné sbírky SOS Ukrajina  
a bude použit na pomoc obětem konfliktu na Ukrajině. 

 

Ještě jednou Vám za Váš dar a iniciativu pomoci velmi děkujeme. 

Vaší solidarity a ochoty pomáhat si velice vážíme! 

 
Za Člověka v tísni 
 
Jana Svitáková  
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Úspěšný charitativní běh a jarmark
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Uzavřenı́ knihovny dne 27. prosince 
Knihovna bude v úterý 27. prosince UZAVŘENA. 
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Obec Česká zve děti i dospělé na šicí dílničku  
v pátek 10. 2. 2023 od 16.00 - 19.00 hod. do Komunitního centra Česká.  

Je vhodná pro úplné začátečníky i pokročilé. 
Bude pro Vás připravený materiál na jednoduché výrobky nebo můžete 
tvořit dle vlastní fantazie. Na místě budou šicí stroje i veškerý materiál 
potřebný pro šití. Můžete si přinést i svoje vlastní potřeby - špendlíky, 
nůžky, křídy.                                                 Těší se na Vás Jana a Zdena. 

 

 

V případě zájmu bude pokračovat pravidelný kurz šití. 
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Komunitní centrum – jste vítáni! 
Naše obec v minulosti vynikala bohatým společenským životem. Byly roky, kdy se 

v sokolovně odehrálo i 7 divadelních představení, ke každé příležitosti se konaly zába-
vy, pěvecká a hudební vystoupení, na kterých se hojně recitovalo, recitovalo se dokon-
ce i na sokolských výletech mládeže – tehdy to patřilo k vlastenecké výchově. Člověk 
žasne, jak si lidé v tehdejších časech po náročné práci v zaměstnání a pak často ještě 
na polích dokázali najít na to všechno čas. Zvlášť když vezmeme v potaz, že valnou 
většinu kulturního programu si zajišťovali sami, jen občas vystoupili nějací hosté. 

My máme podmínky pro zábavu mnohem jednodušší – když chceme muziku, film, 
divadlo, sport…, stačí zmáčknout knoflík. Nemusíme nikam chodit, natožpak si tu 
kulturu sami vytvářet. 

Jenže ono to osobní setkávání neztratilo na váze, když se sejde dobrá parta, je spo-
lečně strávený čas mnohem milejší, než posedávání před blikající obrazovkou. A když 
se u toho zvládne udělat i něco užitečného… 

V dnešní době je trochu problém, že jsme navyklí přijímat zábavu naservírovanou 
až pod nos. O to je vzácnější, když je někdo ochotný vystoupit z vlastního pohodlí, 
rozjede společné setkávání a vymýšlí aktivity. Vždycky to chce nějakého tahouna, 
který zbuntuje ostatní. Seniorům se to povedlo, paní Liba Šebrlová se do toho vrhla 
po hlavě a je bezvadné, kolik lidí pro různé akce už nadchla. Ne každému vyhovuje 
všechno, někdo si zajde zacvičit (seniorky cvičí už dlouhé roky), někdo na přednášku, 
na výlet, někomu vyhovuje třeba pečení a ruční práce, nabídka je opravdu široká. 

Kupodivu to ale u některých mladších nevzbuzuje inspiraci, naopak jim vadí, že 
„všechno jen pro staré…“ No, stručně řečeno: oni si ti „staří“ poradí sami, vymyslí a 
zorganizují si svoje akce, dokonce pomůžou s organizováním těch obecních, spolu-
pracují se školkou, kolikrát už pro děcka něco připravovali… Jediná výjimka je snad 
předvánoční posezení seniorů, které pořádá obec, a to už by bylo hodně ubohé, kdyby-
chom jim takové setkání jednou za rok záviděli. 

Podporu tedy mají takovou, jakou může mít kdokoli další, kdo se chopí iniciativy. 
Můžou se scházet v komunitním centru, občas obec přispěje na nějakou jejich akci.  

Nikdo nebrání mladším ročníkům vyvinout vlastní iniciativu, naopak, vítány jsou 
aktivity všech věkových kategorií. Výborné je, že už se scházejí maminky s těmi 
nejmenšími, ale centrum je otevřené určitě i pro starší děti – stačí, aby někdo z rodičů, 
starších sourozenců a pod. projevil zájem, že se nějakého kroužku ujme. 

Kdo přímo nechce nic organizovat, může alespoň podávat náměty, o co by byl 
zájem – a obec se pokusí žádané kroužky, přednášky, koncerty, kurzy… zajistit. Stačí 
napsat email na podatelnu, hodit lísteček do schránky na úřadě, oslovit starostku, ně-
koho ze zastupitelů, pracovnice úřadu… Ideální je, aby aktivity v centru vycházely ze 
skutečného zájmu občanů, takže veškeré náměty a nápady jsou vítány! Byla by škoda 
nevyužít prostor, který se teď nabízí.   



KLAS – Klub aktivních seniorů v České
Program setkání na období leden – červen 2023

9. 1. 2023 Téma: Beseda o letectví s Milanem Hroncem
23. 1. 2023  „Planetami malého prince“ – návštěva výstavy Alice  
                      Dostálové v Mor. zemském muzeu, Zelný trh
6. 2. 2023 Téma: První pomoc – beseda 
Únor 2023 Výstava kamélií Rájec Jestřebí – dle zájmu
20. 2. 2023 Masopust – posezení v klubovně KC
6. 3. 2023 Téma: Beseda nad kronikou s kronikářkou Dádou Hruškovou,  
  oslava MDŽ
20. 3. 2023 Tvoření dárečků pro děti z MŠ – velikonoce, pečení perníčků,  
  atd.
Březen 2023 Zámek Lysice –  velikonoční výzdoba
5. 4. 2023 Setkání s dětmi z MŠ v komunitním centru na téma tradice   
  velikonoc 
17. 4. 2023 Prohlídka ZŠ v Lelekovicích
2. 5. 2023 Téma: Pověsti z Brna
15. 5. 2023 Brněnské podzemí: prohlídka „Kostnice u sv. Jakuba,
  Mincmistrovský sklep, Labyrint pod Zelným trhem“
27. 5. 2023 Den dětí – „ Legendy starých řemesel“ – trdelníky
5. 6. 2023 Grilování v sokolovně
22. 6. 2023 Celodenní zájezd
Schůzky se konají vždy v klubovně v komunitním centru (KC) od 16 hod.
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Ohlédnutí za uplynulými akcemi
Dýňování, 17. listopadu
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Rozsvěcování vánočního stromu, 27. listopadu
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Mikulášská, 4. prosince
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Předvánoční posezení seniorů, 9. prosince
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Zpravodaj obce Česká. Ev. č. MK ČR E 21297. Neprodejné! Vydává OÚ Česká nákladem 440 výtisků. 
Připomínky a podněty: e-mail hruskadada@seznam.cz nebo tel. 605 121 428 (D. Hrušková) nebo doručte 
na OÚ Česká. Redakční úpravy vyhrazeny. Za dodané hotové plakáty odpovídají autoři.

Uzávěrka dalšího čísla: 31. ledna 2023


