
Občasník obyvatel a přátel obce Česká

24. číslo / 2017

Zprávy z České
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky

Starostka obce Česká podle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do 
Parlamentu České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů oznamuje:

 1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční dne 
20. října 2017 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 21. října 2017 od 8.00 hodin 
do 14.00 hodin.

 2. Místem konání voleb v obci Česká je volební okrsek s místností pro hlasování 
v obecní sokolovně v České, Česká 1. 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství 
České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České 
republiky). 

4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. 
Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky ve volební místnosti. 

5. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů Obecní úřad Česká 
(tel. 541 232 126) a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o možnost hlasování 
mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který 
byla okrsková volební komise zřízena. 

6. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování je každý povinen uposlechnout 
pokynů předsedy okrskové volební komise. 

V České dne 3. 10. 2017 

Ing. Jana Chiniová
starostka obce
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Důležitá oznámení

V Obci Česká bude od 1. 10. 2017 svážet komunální, tříděný
a bio odpad f. SAKO Brno, a.s.

KOmunální OdpAd se bude svážet každý týden ve čtvrtek. 

BiO OdpAd se bude vyvážet až do konce podzimní sezóny
(ukončení bude aktualizováno na obecním webu a facebooku)

každé úterý a pátek.

Tříděný OdpAd – plASTy, pApír se budou vyvážet
každou středu v měsíci,

SKlO se bude vyvážet každou lichou středu v měsíci.  

!!! Podzimní svoz velkoobjemového !!!
a nebezpečného odpadu

přistavení kontejnerů proběhne

v sobotu 21. října 2017 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.

Nový rozpis pravidelného odvozu odpadu
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Zrušení kabelové televize
Znovu upozorňujeme občany, že s koncem roku 2017 bude v naší obci zrušen 
provoz kabelové televize.

Provoz sauny
bude zahájen 16. 10. 2017. Zájemci se stále mohou hlásit u Lenky Mičánkové 
(tel. 776 400 836, email: sokolovnaceska@seznam.cz). Cena se oproti loňské-
mu roku mírně navýšila na 575 Kč z důvodu nové povinnosti platby DPH.

Obec Česká pořádá  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přijďte na hřiště u Améby 

v neděli 222222...   řřříííjjjnnnaaa   222000111777 
od 111555:::000000   hhhoooddd...   

 
Zveme všechny děti i rodiče na odpoledne s létajícími draky. 
 

Plánované akce
drakiáda 22. 10. 2017 v 15 hod. u Améby
Kácení máje 4. 11. 2017 od 18 hod. v sokolovně
Český varhanní festival 5. 11. 2017 v 17 hod. v kostele v Lelekovicích
lampionový průvod 17. 11. 2017
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Tradiční charitativní jarmark 25.–26. 11. 2017
Výroba adventních věnců 1. 12. 2017 v 16 hod. v sokolovně
rozsvěcování vánočního stromu 3. 12. 2017 v 16.30 hod. u pomníku 
mikulášská 5. 12. 2017 v 16.30 v sokolovně
předvánoční posezení seniorů 8. 12. 2017 v 16 hod. v sokolovně
Starostův pohár v kopané 16. 12. 2017
Adventní koncert sdružení obcí Ponávka 16. 12. 2017 v 17 hod.
v kostele na Vranově
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Harmonogram využití sálu Obecní sokolovny Česká - platný od 9. 10. 2017

 Taneční kurz                                                         
pí. Čechová

Jóga                             
pí. Skoumalová

Badminton               
p. Sláma

Kopaná                      
p. Kubický

Aerobic - ženy
TJ Sokol Česká
pí. Barvínková

Stolní tenis - muži
TJ Sokol Česká

p. Kyselák

Aerobic - ženy
TJ Sokol Česká
pí. Barvínková

Florbal - muži                      
TJ Sokol Česká                              

p. Šlachta

Volejbal
TJ Sokol Ivanovice

p. Šindelář

Badminton                        
TJ Sokol Česká                                     

p. Tichý                

Cvičení rodičů           
s dětmi                         

pí. Vlasáková

Badminton                
TJ Sokol Česká 

pí.Tichá

Florbal - muži
TJ Sokol Česká

p. Šlachta

Kopaná                                                         
TJ Sokol Česká                                                      

p. Svítil

Badminton                                     
TJ Sokol Česká                             

pí. Tichá                        

Kopaná - žáci                                                   
AC Lelekovice                                            

p. Rada                   

Badminton                                      
TJ Sokol Česká                                   

p. Fidrmuc

Cvičení seniorů - pí. Pořízková a pí. Pavelková úterý  10:00 - 11:00

pondělí
16:00 - 18:00Badminton - p. Sláma

Jóga - zasedací místnost - pí. Hřebíčková

neděle

Sport

Aktuální harmonogram využití sálu Obecní sokolovny Česká

Cvičení seniorů – pí. Pořízková a pí. Pavelková úterý  10:00–11:00
Badminton – p. Sláma    neděle  16:00–18:00
Jóga – zasedací místnost – pí. Hřebíčková  pondělí  19:30–20:30 
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Ohlédnutí za uplynulými akcemi

Návrat zvonů aneb Manouškovy zvony opět vyzváněly v České
Kdysi jsem viděla reportáž z nějaké norské vesnice či městečka, kde po 

většinu roku prší. Zdejší obyvatelé jsou na to ale patřičně hrdí, protože dobře 
vědí, že jejich kousek zeměkoule jsou vlastně takové atmosférické plíce, 
a proudění vlhkého vzduchu značí, že se světu asi dobře dýchá. Dokonce si 
stanovili jeden den v roce jako svátek deště; vyrazí v gumácích, s deštníky 
a pláštěnkami do ulic a radují se, jak pěkně prší. 

Jako na potvoru při natáčení tohoto svátku do zmíněné reportáže svítilo 
sluníčko. Místní Norové byli docela naštvaní, takové špatné počasí na svátek 
deště! Asi by nám záviděli vytrvalý liják, který se spustil jako načasovaný 
právě před začátkem koncertu Pražské mobilní zvonohry v České. Posluchače 
to naštěstí neodradilo a sešlo se jich na hřišti u Améby i tak dost. Jak nás navíc 
upozornila paní starostka, podle odborníků je vlhké počasí pro vyznění zvonů 
ideální, a tak jsme si vlastně lepší nemohli přát. 

Pan Rejšek zahrál na unikátní nástroj písně různých žánrů a věřím, že 
pro mnohé posluchače to byl skutečný zážitek, stejně jako pozdější poutavé 
vyprávění tvůrce zvonohry pana Petra R. Manouška  v sokolovně. Návštěvníci 
si v sále mohli prohlédnout fotografickou výstavu věnovanou jeho tatínkovi 
Rudolfu Manouškovi ml., který v naší obci založil zvonárnu zvučného jména. 
O ní, stejně jako o celém zvonařském rodu Manoušků, si můžete přečíst 
v publikaci Zvony z České, kterou obec při této příležitosti vydala. 
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Nádherné fotografie 
z celé akce pořídil 
p. Rasťo Belan.
Videozáznam ke 
zhlédnutí na obec-
ním webu.
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Na závěr slavnostního dne se zvony vystoupil folklórní soubor Javorníček 
a spolu s cimbálovou muzikou Javorník přispěl ke sváteční náladě. Pan Manoušek 
přislíbil, že se do naší obce bude vždy rád vracet, protože se zde cítí jako doma 
(to mi potvrdila i jeho sestra s neteří, které nás rovněž navštívily), a děkoval za 
vlídné přijetí. Takže se už teď těšíme na pokračování jeho neobyčejně zajímavé 
přednášky; dost možná se na ní seznámíme i s dalším zajímavým nástrojem 
z jeho dílny!  DH
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Zpravodaj obce Česká. Ev. č. MK ČR E 21297. Neprodejné! Vydává OÚ Česká nákladem 440 výtisků. 
Připomínky a podněty zasílejte na e-mail hruskadada@seznam.cz nebo doručte na OÚ Česká. Redakční 
úpravy vyhrazeny.

Uzávěrka dalšího čísla: 25. listopadu 2017

Malá ochutnávka z hodů…

…obsáhlejší fotoreportáž v příštím čísle!


